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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-06

Dnr 145-2018

Jämtlands Gymnasieförbund

Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan
Verksamhetsplanen och budgeten ska styra förbundets verksamhet i enlighet med nationella styrdokument, samt i medlemmarnas intressen. Planen
revideras årligen utifrån nya förutsättningar och resultat, samt direktiv från
lagstiftare och medlemmar.
I medlemskommunernas ägardirektiv anges att elevplatspriserna endast får
skrivas upp med 1,4 procent 2019. Kraftiga elevminskningar inom introduktionsprogrammet innebär omställningar i en stor verksamhetsdel. Direktionens utrymme för verksamhetsutveckling är mer begränsat än tidigare år.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-12-06
Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan 2018-12-06

Förslag till beslut
1.

Direktionen beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2019 med
flerårsplan 2018-12-06

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef
Kirsten Johnsson
Ekonomichef

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

2018-12-03

Dnr 117-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Prislista för interkommunal ersättning 2019
Priserna för 2019 är beräknade utifrån respektive programbudget och elevprognosen för 2019. Samma beräkningar ligger till grund för bidragen till
fristående skolor 2019.
Sammantaget har priserna räknats upp enligt ägardirektiven så att det viktade genomsnittliga elevplatspriset för JGY-elever har ökat med max 1,4 %
jämfört med föregående år.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för interkommunal ersättning 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
Direktionen fastställer Prislista för interkommunal ersättning 2019,
2018-12-03.

Bakgrund
Varje läsår tar Jämtlands Gymnasieförbund emot elever från kommuner utanför förbundet. I de fall eleven tas emot i första hand debiteras elevens
hemkommun en interkommunal ersättning efter en av oss fastställd prislista. Denna prislista ligger också till grund för den avräkning som sker
gentemot medlemskommunerna för de elever som går i någon av förbundets skolor. Interkommunala ersättningar utgör tillsammans med ersättningarna från medlemskommunerna den huvudsakliga finansieringen av
förbundets verksamhet.
När eleven tas emot i andra hand (i mån av plats) ska ersättningen högst
uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta
den lägre kostnaden.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 117-2018

Utdrag till handläggare av interkommunal ersättning, ekonomichef i Jämtlands Gymnasieförbund samt till Bergs kommuns verksamhetsavdelning.
Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning bifogas
beslutet.
Samtliga kommuner som berörs av interkommunala ersättningar till Jämtlands Gymnasieförbund ska delges Prislista för interkommunal ersättning
via handläggaren för interkommunala ersättningar.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 118-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola
X
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund, och
beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har
elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar hos
huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola X
lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens budget
för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 118-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag för
en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Friskola X, Adress.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till handläggare av interkommunal ersättning samt ekonomichef i Jämtlands Gymnasieförbund.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 119-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Consensum Lund AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Consensum
Lund AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 119-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Consensum Lund AB,
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 46, JGY 2018-12-14 09:00

JGY: 120/2018

Sida 10
1

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 120-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille Gård
AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille Gård AB
lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens budget
för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 120-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Dille Gård AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03
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Dnr 121-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Fria
Läroverken i Sverige AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Fria Läroverken i Sverige AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.

§ 47, JGY 2018-12-14 09:00

JGY: 121/2018
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Dnr 121-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Fria Läroverken i Sverige AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 48, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 122-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Fryshusets handelsgymnasium AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Fryshusets
handelsgymnasium AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.

§ 48, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 122-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Fryshusets handelsgymnasium AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 49, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 123-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 123-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 50, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 124-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Guteskolan AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Guteskolan
AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.

§ 50, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 124-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Guteskolan AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 51, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 125-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Hagströmska gymnasiet AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Hagströmska
gymnasiet AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 125-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Hagströmska gymnasiet AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 52, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 126-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Impius
Vård och Utbildning AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Impius Vård
och Utbildning AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.

§ 52, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 126-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Impius Vård och Utbildning AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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2018-12-03

Dnr 127-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Jensen
education college AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Jensen
education college AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Jensen education college AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 54, JGY 2018-12-14 09:00
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Dnr 128-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Stiftelsen
Kristofferskolan
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Stiftelsen
Kristofferskolan lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Stiftelsen Kristofferskolan.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige aktiebolag
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund, och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar hos huvudmannen
under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Utvecklingspedagogik Sverige aktiebolag lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Utvecklingspedagogik Sverige aktiebolag.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Minervaskolan i Umeå AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Minervaskolan
i Umeå AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Minervaskolan i Umeå AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 131-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordiska
Musikgymnasiet AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordiska
Musikgymnasiet AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Nordiska Musikgymnasiet AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 132-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordvik
Höga Kusten kompetens AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordvik Höga
Kusten kompetens AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Nordvik Höga Kusten kompetens AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 133-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordens
Teknikerinstitut Aktiebolag (NTI)
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordens
Teknikerinstitut Aktiebolag (NTI) lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (NTI).
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 134-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Plusgymnasiet AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Plusgymnasiet
AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Plusgymnasiet AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 135-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Praktiska
Sverige AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Praktiska
Sverige AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Praktiska Sverige AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 136-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Lärande
i Sverige AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Lärande i
Sverige AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 136-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Lärande i Sverige AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 137-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Malmens
Friskola AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Malmens
Friskola AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Malmens Friskola AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 64, JGY 2018-12-14 09:00

JGY: 138/2018

Sida 46
1

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 138-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Rytmus
AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Rytmus AB
lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.

§ 64, JGY 2018-12-14 09:00

JGY: 138/2018

Sida 47
2

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
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Dnr 138-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Rytmus AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 65, JGY 2018-12-14 09:00
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2018-12-03

Dnr 139-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Sveriges
Naturbruksgymnasium AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Sveriges
Naturbruksgymnasium AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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2018-12-03

Dnr 139-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Sveriges Naturbruksgymnasium AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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2018-12-03

Dnr 140-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Norrlidens Kunskapscentrum AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Norrlidens
Kunskapscentrum AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 140-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Norrlidens Kunskapscentrum AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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2018-12-03

Dnr 141-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Au Claves AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Au Claves AB
lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 141-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Au Claves AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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2018-12-03

Dnr 142-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Honesta
Skolutveckling AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Honesta Skolutveckling AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 142-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Honesta Skolutveckling AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.

§ 69, JGY 2018-12-14 09:00

JGY: 143/2018

Sida 56
1

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2018-12-03

Dnr 143-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
ThorenGruppen AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman ThorenGruppen
AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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2018-12-03

Dnr 143-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till ThorenGruppen AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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2018-12-03

Dnr 144-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Bidrag till fristående skolor 2019, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Östersunds gymnasieskola AB
Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund,
och beslutar om bidrag till de fristående huvudmän där dessa kommuner
har elever. Beslutet gäller för samtliga elever från förbundet som studerar
hos huvudmannen under aktuell tidsperiod.
Bidragsbeloppen har beräknats utifrån bestämmelser i skollagen (2010:
800), 16 kap. 52–55 §§, samt gymnasieförordningen (2010: 2039), 14 kap.
Beslutet får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2018-12-03
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019, 2018-12-03

Förslag till beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Östersunds
gymnasieskola AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2019.
2. Beloppen betalas ut med en tolftedel per månad. Avstämning av antalet
elever per program sker den 15:e varje månad. Avstämningen den 15 september gäller även perioden juli–augusti.
3. För elever med behov av extraordinära stödåtgärder kan den fristående
skolan ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan ställs till Jämtlands Gymnasieförbund. Ett särskilt avtal tecknas i sådana fall med berörd skola. Samma
förfarande gäller för elever med rätt till modersmålsundervisning.
4. I det fall en fristående huvudman inte tillhandahåller fria skolmåltider görs
en enskild förhandling om avdrag för skolmåltid.

Bakgrund
I Skollagen (2010:800) 16 kap. anges bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor. Bidraget ska beräknas utifrån kommunens
budget för det kommande budgetåret och bestå av ett grundbelopp och ett
eventuellt tilläggsbelopp.
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Dnr 144-2018

Bidrag till en fristående huvudman lämnas i den omfattning som motsvarar
en fullständig gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning. Bidraget fastställs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till utbildning i den egna skolan, om elevens hemkommun själv
erbjuder utbildningen (i egen regi eller i samverkan). Som samverkan räknas
inte de fall då en elev går i en annan kommuns gymnasieskola genom så
kallat frisök (andrahandsmottagning).
I de fall kommunen inte erbjuder en utbildning (i egen regi eller i samverkan) lämnas bidrag enligt riksprislistan.
Vilket nationellt program eller inriktning som utbildningen hänförs till i
bidragshänseende, bestäms av Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag
för en fristående huvudman.
För en elev som genomgår utbildning på ett introduktionsprogram ska
elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.

Överklagan
Den som vill överklaga Jämtlands Gymnasieförbunds beslut om bidrag kan
göra detta till förvaltningsrätten i Härnösand.
Skrivelsen ska dock skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, i
det här fallet Jämtlands Gymnasieförbund, inom tre veckor från den dag
klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till Östersunds gymnasieskola AB.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän
2019 samt beräkningsunderlag ska skickas med beslutet.
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Dnr 116-2018

Göran Larsson
Jämtlands Gymnasieförbund

Ansökan om riksrekryterande utbildningar
och nationellt godkända idrottsutbildningar
2020/2021
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutar om att ansöka om
riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-12-03

Förslag till beslut
Direktionen uppdrar till förbundsledningen att inför antagning till läsåret
2020/2021 ansöka om förnyat godkännande för följande utbildningar:
Riksrekryterande yrkesutbildningar
Naturbruksprogrammet, inriktning djur med profilering mot travsport
på Jämtlands Gymnasium, Wången.
Riksrekryterande idrottsutbildning (RIG)
Riksrekryterande idrottsutbildning inom skidor vid Jämtlands Gymnasium, Åre

Bakgrund
Skolverket kan besluta att en utbildning av särskilt nationellt intresse ska
vara riksrekryterande, vilket innebär att elever blir förstahandsmottagna till
utbildningen oavsett hemort. Beslutet gäller för antagning under fyra på
varandra följande år.
Nuvarande beslut för RIG i Åre sträcker sig fram till läsåret 2019/2020, men
för att kunna presentera utbildningen i utbudet för 2020/2021 måste en ansökan ske innan september 2019.
När det gäller Wången så gäller nuvarande beslut fram till antagningen för
läsåret 2018/2019, och en förnyad ansökan inför 2019/2020 har avslagits.
En begäran om omprövning av beslutet om avslag är inlämnad, men i det
fall avslaget kvarstår ämnar förbundet göra en ny ansökan inför 2020/2021.
Den särskilda varianten för renskötare inom naturbruksprogrammet på
Torsta har ett gällande beslut som sträcker sig fram till antagningen
2019/2020, men där avser förbundet att inte ansöka om förlängning eftersom utbildningen inte kunnat rekrytera några elever.
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Övriga riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar inom förbundet har gällande beslut som sträcker sig till antagningen
2020/2021 eller längre.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Göran Larsson
Verksamhetsplanerare

Utdrag till rektorer för beslutade utbildningar.
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Sandra Linell
Jämtlands Gymnasieförbund

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till reviderade
bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Förslaget är tänkt att ersätta den tidigare bestämmelsen OPF-KL14 som antogs
av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2014-11-07.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats därför har nya bestämmelser tagits fram.
Bestämmelserna är tänkta att kunna användas i kommuner, landsting/
regioner och kommunalförbund. För att bestämmelserna ska kunna bli giltiga
krävs att de antas lokalt av respektive fullmäktige.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-11-21
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 2018-05-29
Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) 2018-09-14
Vissa förtydliganden till OPF-KL

Förslag till beslut
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund antar förslag till bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i
likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter
PBF eller PRF-KL att gälla.
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I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats därför har nya bestämmelser tagits fram.
Omställningsstöd
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har
förtydligats.
Pensionsbestämmelser
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Familjeskydd
Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande
med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är
dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat
av respektive huvudman.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Sandra Linell
HR-chef

Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer för mandatperioderna 2015–2018 och 2019–2022 samt till ekonomichef och HR-chef.
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Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Upphävande av styrdokument på kommunikationsområdet
Direktionen fastställde 2008-05-19 en Strategi och plattform för kommunikation. Strategin innehåller övergripande målsättningar. Strategin används
inte aktivt i organisationen längre och innehållet är delvis föråldrat.
Direktionen fastställde 2016-08-16 Riktlinjer för intern kommunikation.
Riktlinjerna anger vilka kanaler som ska användas för intern kommunikation
och på vilket sätt de ska användas. Innehållet är delvis föråldrat då JGY idag
använder andra digitala verktyg för kommunikation.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2018-11-20
Strategi och plattform för kommunikation 2008-05-19
Riktlinjer för intern kommunikation 2016-08-16

Förslag till beslut
1. Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund upphäver Strategi och
plattform för kommunikation.
2. Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund upphäver Riktlinjer för
intern kommunikation.

Bakgrund
Strategi och plattform för kommunikation togs fram i samarbete med externa konsulter för att tydliggöra Jämtlands Gymnasieförbunds varumärke.
Strategin bygger på en nulägesanalys och innehåller övergripande målsättningar på olika områden: marknadsföring, kommunikation, profil och budskap. Idag används inte strategin. Nulägesanalysen är inaktuell och målsättningarna har antingen genomförts (namnbyte, grafisk profil) eller formulerats i förbundets digitala kommunikationsplan.
Förbundets Riktlinjer för intern kommunikation beskriver vilka digitala verktyg som ska användas för att kommunicera enhetligt inom JGY. Sedan riktlinjerna beslutades har andra digitala verktyg tillkommit som innebär att
riktlinjerna inte längre är aktuella. Förbundets arbete med intern kommunikation beskrivs i förbundets digitala kommunikationsplan, som innehåller
uppdaterad information med avseende på de verktyg som används och på
vilket sätt de ska användas.
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FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till kommunikatör, områdeschefer och rektorer.
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Dnr 1-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Meddelanden 2018
Pärm med meddelandelista samt meddelanden cirkulerar under sammanträdet.
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Dnr 2-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Delegationsbeslut 2018
Pärm med beslutsförteckning samt delegationsbeslut cirkulerar under
sammanträdet.
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2018-12-07
Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Information/överläggning 2018
Det ekonomiska läget 2018
Aktuellt i förbundet

Dnr 3-2018

