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OMRÖSTNINGAR
LEDAMÖTER

Från/
Närv

JA
Pär Löfstrand (L) ordförande

Stefan KO Strömmer (C)

Amanda Jonsson (M)

Niklas Daoson (S)

Pernilla Ingelsson (S)

Karin Wallén (C)

Maria Jacobsson (S)

Cathrine Blomqvist (S)

Ingrid Kjelsson (C)

Jenny Palmquist (S)

Eva Sundin (AfR)

Mari Eriksson (C)

§

§

§
NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ
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Andreas Sihvonen (S)

Andrea Hedenborg (KD) ersättare

Caroline Schönbeck (C) ersättare

Linnea Wigg Victor (M) ersättare

Jean Luc Kabisa (S) ersättare

Kholod Mahmood (S) ersättare

Jenny Palin (S) ersättare

Jannike Hillding (M) ersättare

AnnMari Landorf (VV) ersättare

Peter Bergman (S) ersättare

Liza Lidvall (C) ersättare

Martin Halvarsson (M) ersättare

Alva Nylander (S) ersättare
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-24

Dnr 15-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands
Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022
samt beslut om personliga ersättare
Jämtlands Gymnasieförbund leds av en direktion bestående av 13 ledamöter. Ledamöterna utses av respektive förbundsmedlems fullmäktige där enligt förbundsordningen 4 § Östersund utser fem ledamöter och övriga kommuner två ledamöter vardera. Enligt kommunallagen 9 kap. 3 § får förbundsmedlem till ledamot eller
ersättare välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige.
Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som
står närmast i tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund,
2 §, anges att ersättare tjänstgör i följande turordning.
1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot.
2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot från
samma medlemskommun.
3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom
samma parti eller partigrupp.
4. I fjärde hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet) utifrån principen om längst tjänstgöringstid.
Direktionen ska inför mandatperioden 2019–2022 besluta om inkallande av
ersättare enligt punkt 1. Vid eventuella avhopp och beslut från någon av
medlemskommunerna om att ny ledamot eller ersättare utsetts måste direktionen revidera beslutet.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-24
Förteckning över ledamöter och ersättare 2019–2022, 2019-01-24
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-24

Dnr 15-2019

Förslag till beslut
Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för
Jämtlands Gymnasieförbunds direktion 2 § p. 1 enligt följande:

Ledamot

(förslag läggs av direktionen på sammanträde)
Personlig ersättare

Pär Löfstrand (L), ordförande, Ösd

____________________

Stefan KO Strömmer (C), Ösd

____________________

Amanda Jonsson (M), Ösd

____________________

Niklas Daoson (S), Ösd

____________________

Pernilla Ingelsson (S), Ösd

____________________

Karin Wallén (C), Krokom

____________________

Maria Jacobsson (S), Krokom

____________________

Marie Eriksson (C), Åre

____________________

Andreas Sihvonen (S), Åre

____________________

Ingrid Kjelsson (C), Bräcke

____________________

Cathrine Blomqvist (S), Bräcke

____________________

Eva Sundin (AfR), Ragunda

____________________

Jenny Palmquist (S), Ragunda

____________________

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen samt förbundssekreterare
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-16

Dnr 14-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Val av presidium för direktionen i Jämtlands
Gymnasieförbund 2019–2022
Direktionen ska enligt förbundsordningen 4 § välja bland sina ledamöter ordförande och två (2) vice ordföranden. Ordföranden och de två vice ordföranden
ska utses bland ledamöter från tre olika medlemskommuner. Till ordförande för
förbundet och dess beslutande funktioner väljs en ledamot som valts av Östersunds kommun.
Östersunds kommuns fullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-12-17 beslutat
att nominera Pär Löfstrand till ordförande för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-16

Förslag till beslut
Till presidium för Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 utses:
(förslag läggs av direktionen på sammanträde)
Ordförande
Pär Löfstrand
1:e vice ordförande

_____________________

2:e vice ordförande

_____________________

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, ekonomichef samt Ulla Hedman-Wall, löne- och pensionsservice Östersunds kommun
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-14

Dnr 10-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund
under perioden 2019–2022
Firmatecknare och ordningen för dessa beslutas av direktionen för varje
mandatperiod efter att ny ordförande och nytt presidium utsetts.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-14

Förslag till beslut
1.

Avtal av övergripande karaktär, skrivelser och andra handlingar som
beslutas av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund undertecknas
av ordförande __________________________ (__) eller vid förfall för
denne 1:e vice ordförande __________________________ (__)
respektive 2:e vice ordförande __________________________ (__)
och kontrasigneras av förbundschef Mikael Cederberg.

2. Till firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund rörande verkställighet, ansökningar, och delegerade ärenden utses förbundschef Mikael
Cederberg.
3. Beslut enligt punkt 1 och 2 gäller längst till och med 2022-12-31 och
ersätter samtliga tidigare bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.

Bakgrund
Kommunallagen reglerar beslutanderätten i kommunal verksamhet. Enligt
konsortialavtalet som reglerar samarbetet mellan medlemskommunerna i
Jämtlands Gymnasieförbund har direktionen beslutanderätt enligt kommunallagens bestämmelser. Rätten att binda förbundet mot tredje man innebär
ibland ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
förbundet men är oftast inte beslutanderätt i den bemärkelse som avses i
kommunallagen, utan en ren verkställighetsåtgärd. Vid tecknande av avtal
eller vid olika typer av ansökningar efterfrågas dock i vissa fall någon form
av handling som visar vem som tecknar förbundets firma. För tydlighetens
skull kan det därför vara praktiskt att direktionen fattar ett beslut om vem
som har rätt att företräda förbundet och teckna dess firma i olika sammanhang. Direktionen har tidigare fattat beslut om firmatecknare. I och med att
en ny direktion tillträder behöver ett nytt beslut fattas.
Ett bemyndigande att teckna förbundets firma omfattar inte beslut som
åligger direktionen besluta enligt kommunallagen eller andra beslut som
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-14

Dnr 10-2019

förbundet fattar i sin egenskap av myndighet. I sådana fall ska beslut fattas
enligt vad som framgår av lag, reglemente och delegationsbestämmelser.

FÖRBUNDSKANSLIET
Mikael Cederberg
Förbundschef
Emma Wester
Förbundssekreterare
Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förbundschef, förbundssekreterare, ekonomichef samt Ulla Hedman Wall, löne- och
pensionsservice Östersunds kommun.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-25

Dnr 9-2019

Erik Holmer
Jämtlands Gymnasieförbund

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
m.fl. i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022
Enligt förbundsordningen ska ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer utgå enligt de principer som gäller för Östersunds kommun.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25
Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands
Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022, daterat 2019-01-25

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta bestämmelser om arvoden och ersättning till
förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–
2022.

Bakgrund
Förbundsordningen anger att ersättning till ledamöter ersättare och revisorer ska utgå från de principer som gäller för Östersunds kommun. Arvodesbestämmelser antogs av fullmäktige Östersunds kommun
2018-06-18 § 109 och arvodesbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund har tagits fram med utgångspunkt i dessa med anpassningar till de
förutsättningar som råder och de begrepp som används i förbundet.
FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Erik Holmer
Handläggare

Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen, förtroendevalda revisorer,
sakkunnigt biträde för revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, förbundssekreterare, ekonomichef samt Ulla Hedman Wall, löne- och pensionsservice Östersunds kommun
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-25

Dnr 16-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Delegationsbestämmelser för direktionen i
Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022
I kommunallagen 6 kap. 37–40 §§ återfinns bestämmelser om delegering av
ärenden inom en kommunal nämnd. Enligt 9 kap. 2 § gäller kommunal-lagens
bestämmelser i tillämpliga delar även kommunalförbund vilket innebär att direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ska fastställa delegationsbestämmelser.
Upprättat förslag till delegationsbestämmelser för mandatperioden 2019–
2022 utgår från tidigare gällande bestämmelser beslutade av direktionen
2016-05-30, 23 §. Justeringar och tillägg har gjorts utifrån bland annat ny
kommunallag (2017:725) och ny förvaltningslag (2017:900) samt att ett tillägg
har gjorts gällande beslut om att anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen.
Eventuella förändringar av organisationen i Jämtlands Gymnasieförbund eller
ytterligare ändringar i nationella lagar och regelverk kan innebära att delegationsbestämmelserna måste revideras.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25
Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022,
daterade 2019-01-25.

Förslag till beslut
1. Direktionen fastställer delegationsbestämmelser för direktionen i
Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2019-01-25.
2. Delegationsbeslut enligt delegationsbestämmelserna ska anmälas till
direktionen vid närmast påföljande sammanträde.

Bakgrund
I kommunallagen (2017:725) 6 kap. 37–40 §§ återfinns bestämmelser om
delegering av ärenden inom en kommunal nämnd. Enligt 9 kap. 2 § gäller
kommunallagens bestämmelser i tillämpliga delar även kommunförbund
vilket innebär att även direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ska fastställa delegationsbestämmelser.
Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § får nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott,
en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-25

Dnr 16-2019

eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. I några ärenden, enligt kommunallagen 6 kap.
38 §, får dock inte beslutanderätten delegeras, det rör bland annat ärenden
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, yttranden med anledning av att beslut i nämnd överklagats och ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Utmärkande för delegationsärenden är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan ofta överklagas. Ärenden som utgör ren
verkställighet är inte delegationsärenden. Delegationsbestämmelser för
direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund omfattar delegationsärenden
inom områdena brådskande ärenden, allmänna ärenden, ekonomi, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt personalärenden. De
delegater som direktionen delegerat ärenden till i bestämmelserna är ordförande, förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschef och rektor,
ekonomichef, verksamhetsplanerare, antagningshandläggare, HR-chef och
förbundssekreterare.
Upprättat förslag till delegationsbestämmelser för mandatperioden 2019–
2022 utgår från tidigare bestämmelser beslutade av direktionen den 30 maj
2016, § 23. Delegationsbestämmelserna har justerats utifrån ny kommunallag (2017:725) och ny förvaltningslag (2017:900) samt justeringar i skollag
och gymnasieförordning. Ett tillägg har dock gjorts gällande beslut om att
anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen.
Eventuella förändringar av organisationen i Jämtlands Gymnasieförbund eller ytterligare ändringar i nationella lagar och regelverk kan innebära att delegationsbestämmelserna måste revideras.
FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschefer, rektorer,
ekonomichef, HR-chef, verksamhetsplanerare, antagningshandläggare
samt förbundssekreterare.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-25

Dnr 11–2019

Mikael Cederberg
Jämtlands Gymnasieförbund

Förutsättningar inför budget 2020 med
flerårsplan 2021–2022
Enligt förbundsordningen ska Jämtlands Gymnasieförbund senast under
februari månad varje år lämna in budgetförutsättningar för kommande år till
medlemskommunerna.
Efter flera år av god ekonomi har förbundets ekonomi försämrats på grund av effektiveringskrav två år i rad, snabbt ökande pensionskostnader, samt instabila förutsättningar kring nyanländas skolgång. För att ge förbundet förutsättningar att klara kvaliteten i
verksamheten bör medlemskommunerna överväga extra uppskrivningar av förbundets
elevplatspriser under de närmaste åren.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25
Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, daterad
2019-01-25

Förslag till beslut
Direktionen godkänner Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Bakgrund
Förbundet har de senaste åren haft fokus på det systematiska kvalitetsarbetet för
att förbättra elevernas resultat. Förutom andelen ungdomar som lämnade ungdomsskolan med gymnasieexamen – som minskade efter en kraftig uppgång
året innan – märks förbättringar inom flera områden.
Förbundets elevantal har ökat under flera år till följd av inflödet av nyanlända,
samt att fler har valt den kommunala gymnasieskolan framför fristående skolor.
Aktuella prognoser indikerar ett trendbrott, förbundet kommer att få en mindre
elevökning än tidigare beräknat. Antalet nyanlända på introduktionsprogrammen
väntas minska kraftigt, samtidigt som antalet elever på nationella program ökar.
Gymnasiesärskolan bedöms ha fortsatt relativt få elever historiskt sett. Flera faktorer talar för att den kommunala vuxenutbildningen kommer att öka i elevantal.
För den kommunala vuxenutbildningen gäller att varje medlemskommun som
uppdrar till förbundet att ansvara för vuxenutbildning finansierar självkostnaden
för respektive uppdrag.
Förbundet beräknas göra ett underskott på 5,8 mkr för 2018. 2019 års budget är
synnerligen stram. Tidigare särskilda satsningar för att öka måluppfyllelsen är
kraftigt reducerade. Förbundet behöver även göra en översyn av utbildningsutbudet för att optimera gruppstorlekarna.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-25

Dnr 11–2019

Kommunernas gymnasiekostnader ökar strukturellt till följd av elevantalet, men
också på grund av att de statliga bidragen för asylsökande elever successivt upphör. För 2020 beräknas medlemskommunernas gymnasiekostnader öka med
cirka 7,7 mkr i förhållande till budgeterad kostnad för 2019, exklusive kostnadsuppräkningar.
Inströmningen av nyanlända har avstannat, men de senaste årens migration
kommer att påverka förbundets verksamhet under många år framåt. Fler elever
med begränsade kunskaper i svenska leder till att stödbehoven, och därmed programkostnaderna, ökar.
Ökande pensionskostnader till följd av statliga reformer slår extra hårt mot förbundets ekonomi, eftersom många anställda kommer över brytpunkten för förmånsbestämd ålderspension. Fram till 2025 beräknas 18 procent av förbundets
lärare gå i pension, vilket kommer att bli en betydande utmaning både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Förbundets lokaler har genomgått en omfattande upprustning och sammantaget
har skollokalerna en god nationell standard. Det väntas inga nationella reformer
som kommer att påverka förbundets ekonomi mer än marginellt under de närmaste två åren.
För att ge förbundet förutsättningar att klara kvaliteten i verksamheten bör medlemskommunerna överväga extra uppskrivningar av förbundets elevplatspriser
under de närmaste åren.

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Kirsten Johnsson
Ekonomichef

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

2019-01-21

Dnr 13-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Revidering av sammanträdestider 2019
Vid direktionens sammanträde den 5 november 2018 (§ 35) fastställdes
sammanträdestider för direktionen för 2019. Det finns nu anledning att revidera beslutet då sammanträdena i april och september behöver flyttas.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-21

Förslag till beslut
Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund för år 2019:
4–5 februari (mån–tis)
Sammanträde och utbildningsdag
Budgetskrivelse
11 mars (mån)
Årsredovisning 2018
Antagning ht 2019
26 april (reserv, fre)
Friskoleansökningar
24 maj (fre)
Läsårstider
Delårsrapport och prognos till ägarna (20/5)
23 september (mån)
Delårsrapport och prognos (20/9)
Utbud 2020
4 november (mån)
Sammanträdestider 2020
16 december (mån)
Verksamhetsplan och budget
Prislista IKE och bidrag till fristående skolor

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

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

2019-01-17

Dnr 12-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Tillförordnat dataskyddsombud för Jämtlands
Gymnasieförbund
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är myndigheter och offentliga organ skyldiga
att utse ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet ska bland annat informera
och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring dataskyddsfrågor samt övervaka och
följa upp dataskyddsarbetet. Uppgift om dataskyddsombud ska anmälas till Datainspektionen.
Dataskyddsombud för Jämtlands Gymnasieförbund är för närvarande Emma Wester.
Emma Wester kommer under perioden 2019-02-18–2019-12-31 att vara föräldraledig.
Vikarie för Emma Wester under denna period är Erik Holmer.

Underlag för beslut
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-17

Förslag till beslut
Direktionen utser Erik Holmer till tillförordnat dataskyddsombud för Jämtlands Gymnasieförbund under perioden 2019-02-18–2019-12-31.

Bakgrund
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är myndigheter och offentliga organ skyldiga
att utse ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet ska bland annat informera
och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring dataskyddsfrågor samt övervaka och
följa upp dataskyddsarbetet.
Personuppgiftsansvarige för Jämtlands Gymnasieförbund är direktionen. Om personuppgiftsansvarige utser ett dataskyddsombud ska detta anmälas till Datainspektionen.
Hur personuppgifter ska behandlas och skyddas regleras från och med den 25 maj
2018 i EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
Förordningen och lagen innehåller regler som avser att skydda enskilda människor mot
kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter på automatiserad väg i datorer eller på manuell väg i register. I bestämmelserna finns angivet i
vilka fall och under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas i samhället samt
vilka rättigheter den registrerade har.
Reglerna om dataskyddsombud finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-17

Dnr 12-2019

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg
Förbundschef

Emma Wester
Förbundssekreterare

Utdrag till områdeschefer, rektorer, Emma Wester och Erik Holmer
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-28

Dnr 1-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Meddelanden 2019
Pärm med meddelandelista samt meddelanden cirkulerar under sammanträdet.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-28

Dnr 2-2018

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Delegationsbeslut 2018
Pärm med beslutsförteckning samt delegationsbeslut cirkulerar under sammanträdet.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-28

Dnr 2-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Delegationsbeslut 2019
Pärm med beslutsförteckning samt delegationsbeslut cirkulerar under sammanträdet.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2019-01-28

Dnr 3-2019

Emma Wester
Jämtlands Gymnasieförbund

Information/överläggning 2019
Rollen som ledamot: kallelse, assistenten, ersättningsblanketter m.m.
Genomgång av kränkande behandling 2018
Ansökningar riksrekryterande utbildningar
Aktuella frågor under mandatperioden

