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Plats och tid Bräcke, fredagen den 24 maj 2019 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Pernilla Ingelsson 

Justeringens plats och tid Förbundskansliet, Östersund, 2019-05-29 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 23-33 

 Erik Holmer  

 Ordförande 

  

 Pär Löfstrand  

 Justerare 

  

 Pernilla Ingelsson  
 
 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund 

Sammanträdesdatum 2019-05-24 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-31 Datum då anslaget tas ned 2019-06-21 

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet Östersund 
 

Underskrift 
  

 Erik Holmer  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Pär Löfstrand (L), Ordförande 
Andreas Sihvonen (S), 1:e vice ordförande 
Karin Wallén (C), 2:e vice ordförande 
Cathrine Blomqvist (S) 
Stefan KO Strömmer (C) 
Ingrid Kjelsson (C) 
Pernilla Ingelsson (S) 
Maria Jacobsson (S) 
Amanda Jonsson (M) 
Eva Sundin (AFR) 
Jenny Palmquist (S) 
Jean Luc Kabisa (S) 

Tjänstgörande ersättare AnnMari Landorf (VV), ersättare för Mari Eriksson (C)  

Övriga närvarande  

Ersättare Andrea Hedenborg (KD) 
Linnea Wigg Victor (M) 

Tjänstemän Mikael Cederberg, förbundsdirektör 
Erik Holmer, vik förbundssekreterare 
Kirsten Johnsson, ekonomichef, föredragande § 24 kl 09:45 – 10:10 och 
§ 25 kl. 10:10 – 10:20 
Göran Larsson, verksamhetsplanerare, föredragande § 26 kl. 10:20 – 10:30 
och § 33 kl. 11:10 – 11:50 

Övriga Maria Eliasson, områdeschef RO4 föredragande § 33 kl 13:00 – 14: 45 
Ingela Schöqvist Bayrak, rektor Vux 
Gunilla Arnstål, samordnare Vux 
Lars-Göran Boije, lärare IM 
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Ärendelista 

§ 23 Dnr 00039-2019 
Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands Gymnasieförbund 
mandatperioden 2019-2022 samt beslut om personliga ersättare ... 4 
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Ekonomisk uppföljning för Jämtlands gymnasieförbund 2019......... 6 

§ 25 Dnr 00046-2019 
Revisionsrapport - granskning av rutiner för inköp ........................... 8 

§ 26 Dnr 00053-2019 
Läsårstider 2022-2023 ...................................................................... 9 
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Delegationsbestämmelser för Jämtlands  
Gymnasieförbund 2019-2022 ......................................................... 11 

§ 28 Dnr 00052-2019 
Arkivbeskrivning............................................................................... 13 

§ 29 Dnr 00055-2019 
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Bilaga 1 (§ 24) Delårsrapport april 2019 
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§ 23 Dnr 00039-2019  

Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands 
Gymnasieförbund mandatperioden 2019-2022 samt 
beslut om personliga ersättare  
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt 
reglemente för Jämtlands Gymnasieförbunds direktion 2 § p. 1 
enligt följande:  

Ledamot   Personlig ersättare 

Pär Löfstrand (L), ordförande, Ösd Andrea Hedenborg (KD), Ösd 

Stefan KO Strömmer (C), Ösd Carolina Schönbeck (C), Ösd 

Amanda Jonsson (M), Ösd Linnea Wigg Victor (M), Ösd 

Jean Luc Kabisa (S), Ösd Rosi Hoffer (S), Ösd 

Pernilla Ingelsson (S), Ösd Kholod Mahmood (S), Ösd 

Karin Wallén (C), Krokom Jannike Hillding (M), Krokom 

Maria Jacobsson (S), Krokom Jenny Palin (S), Krokom 

Marie Eriksson (C), Åre  AnnMari Landorf (VV), Åre 

Andreas Sihvonen (S), Åre Peter Bergman (S), Åre 

Ingrid Kjelsson (C), Bräcke Liza Lidvall (C), Bräcke 

Cathrine Blomqvist (S), Bräcke Martin Halvarsson (M), Bräcke 

Eva Sundin (AfR), Ragunda Susanne Söderström (AfR), Ragunda 

Jenny Palmquist (S), Ragunda Alva Nylander (S), Ragunda 

Sammanfattning av ärendet 
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. 



 
Direktionen för Jämtlands 
gymnasieförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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. 

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun utsåg den 18 april 2019 
Jean Luc Kabisa till ledamot i direktionen för Jämtlands 
gymnasieförbund i Niklas Daosons ställe för perioden 2019-04-18 
– 2022-12-31. Till ersättare i Jean Luc Kabisas ställe utsågs Rosi 
Hoffer för perioden 2019-04-18 – 2022-12-31. Därav revideras 
beslutet om ledamöter och personliga ersättare för direktionen.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-24 

--- 

Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen samt 
förbundssekreterare 
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§ 24 Dnr 00054-2019  

Ekonomisk uppföljning för Jämtlands 
gymnasieförbund 2019 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund fastställer 
Delårsrapport april 2019, daterat 2019-05-17 med följande ändring: 
På sidan 3 under rubrik 1.1. Andra meningen i andra stycket tas bort 
i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2019 har hittills kännetecknats av många positiva och 
uppmärksammade insatser av elever och lärare, bland annat genom 
framgångar i olika yrkestävlingar. 

Direktionen har fastställt en ny arbetsmiljöpolicy och fattat beslut 
om att flytta yrkesutbildningen inom restaurang från Jamtli till 
Fyrvallaområdet. 

Som brukligt har många av förbundets elever deltagit i 
internationella utbyten och gjort praktik utomlands. Förbundet har 
under våren tilldelats cirka 2,2 mkr av Erasmus plus för kommande 
mobilitetsprojekt i Europa. 

Inför hösten 2019 bedöms förbundet få något fler elever än tidigare 
beräknat, Prognoserna visar att elevantalet kommer att öka måttligt 
men successivt ända fram till 2026, främst på förbundets skolor i 
Östersund.  

Förbundets projektsamarbete med Skolverket för att utveckla 
nyanländas lärande avslutas till sommaren, med goda resultat så här 
långt. 

Förbundet har genomfört en medarbetarenkät och vidtar nu 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön där det finns behov av det. 
Förbundet har vid sidan av det igångsatt flera aktiviteter för att 
stärka medarbetarskapet, som i sin tur ska leda till bättre långsiktig 
kompetensförsörjning. 

Förbundet har genomfört och genomför inför kommande läsår 
omfattande anpassningar i olika delar av organisationen för att 
kunna möta de ekonomiska villkoren för 2019 och 2020. 
Anpassningarna genom-förs i en bred och god dialog med 
arbetstagarorganisationerna.  
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Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-05-17 

Delårsrapport för april 2019, 2019-05-17 

Yrkanden 
Jenny Palmquist (S), ändringsyrkande: På sidan 3 under rubrik 1.1. 
Andra meningen i andra stycket tas bort i sin helhet.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på yrkandet.  

Omröstningsresultat 
Direktionen antar yrkandet.  

 

--- 

Bilaga: Delårsrapport april 2019 

 

Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och 
Östersund, revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund samt 
områdeschefer. 

 

 



 
Direktionen för Jämtlands 
gymnasieförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00046-2019  

Revisionsrapport - granskning av rutiner för inköp 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Svar på revisionsrapport – granskning av rutiner vid inköp fastställs 
enligt förslag daterat den 15 maj 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund har genomfört en 
granskning av förbundets rutiner vid inköp med frågeställningen om 
regler och rutiner för inköp av varor och tjänster är ändamålsenligt 
utformade. 

Den sammanfattande bedömningen är att rutiner och riktlinjer till 
övervägande del fungerar tillfredsställande, men att delar kan 
utvecklas och förbättras. 

I ett missiv anges att revisorerna emotser ett svar från 
förbundsdirektionen senast den 31 maj 2019 med en redovisning av 
vilka eventuella åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med 
anledning av granskningen.  

Beslutsunderlag 
Förbundets tjänstemannaförslag 2019-05-15 

Förslag till svar på revisionsrapport – granskning av rutiner vid inköp  

2019-05-15 

Revisionsrapport – granskning av rutiner vid inköp daterat 2019-
02-20 med tillhörande missiv.  

 

--- 

Bilaga: Svar på revisionsrapport – granskning av rutiner för inköp 

 

Utdrag till revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund 
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§ 26 Dnr 00053-2019  

Läsårstider 2022-2023 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Läsårstiderna för läsåret 2022–2023 fastställs enligt nedan: 

 

Läsårstid 

Hösttermin  2022-08-25 – 2023-01-22 89 skoldagar 

Vårtermin  2023-01-23 – 2023-06-16 89 skoldagar 

 

Lovdagar 

Höstlov Vecka 44   5 dagar 

Jullov 2022-12-22 – 2023-01-09 11 dagar 

Sportlov Vecka 10   5 dagar 

Påsklov Vecka 15   4 dagar 

Studiedag (Kr.H.) 2023-05-19 1 dag 

Studiedag (N-dag) 2023-06-05 1 dag 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 3 kap. 1–2 §§ skall 
huvudmannen för utbildningen fastställa höst- och vårterminens 
början och slut. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. 
Förslaget ovan inrymmer de 178 skoldagar och minst 12 lovdagar 
som föreskrivs. 

Läsårstiderna är ett viktigt underlag för rektorsområdenas planering 
men också för vissa externa aktörer, till exempel 
skolskjutsanordnare. Det är därför av vikt att länets kommuner och 
gymnasieförbundet samordnar tiderna. Ovanstående förslag har 
diskuterats med skolförvaltningen i Östersunds kommun och inom 
regionförbundet i Jämtlands län. Förslaget är antaget av 
ledningsgruppen för Jämtlands Gymnasieförbund. 

Förslaget utgår från uppkommen praxis att läsåret börjar på torsdag 
vecka 34 och slutar fredag vecka 24, undantaget de läsår som 
innehåller en vecka 53, då skolavslutningen sker vecka 23. Datumen 
för skolstart och skolslut förskjuts varje år med en eller flera dagar 
beroende på skottår och förekomsten av vecka 53.  
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Den individuella studieplanen för en gymnasieelev sträcker sig 
normalt över tre läsår vilket är anledningen till att beslutet om 
läsårstider tas med tre års framförhållning. 

Tabellen nedan visar beslutade respektive föreslagna datum för 
skolstart och skolslut för läsåren 2015–2021: 

Läsår Skolstart Jullov Skolslut Anmärkning 

2016-2017 25/8 22/12–9/1 16/6  

2017-2018 24/8 21/12–8/1 15/6  

2018-2019 23/8 20/12–7/1 14/6  

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

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

2021-2022 26/8 22/12-10/1 17/6 

2022-2023 25/8 22/12-9/1 16/6 

Det bör understrykas att förslaget endast tar ställning till 
terminernas start och slut samt lovdagar. Beslut om utlägg av 
lärarnas arbetsdagar tas i förbundets ledningsgrupp och förhandlas i 
förbundskommittén.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-05-13 

 

--- 

Utdrag till länets skolchefer, Länstrafiken i Jämtlands län samt 
förbundets verksamhetsplanerare 
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§ 27 Dnr 00016-2019  

Delegationsbestämmelser för Jämtlands 
Gymnasieförbund 2019-2022 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1. Direktionen fastställer delegationsbestämmelser för direktionen i 
Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2019-04-30.  

2. Delegationsbeslut enligt delegationsbestämmelserna ska anmälas 
till direktionen vid närmast påföljande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands 
gymnasieförbund för perioden 2019-2022 fastställdes av 
direktionen 2019-02-05 § 5 

Förändringar av organisationen i Jämtlands Gymnasieförbund, 
ändringar i skollagen och rekommendationer från förbundets 
revisorer har föranlett en revision av delegationsbestämmelserna.  

Funktionen biträdande förbundschef kommer att tas bort från och 
med den 1/7 2019. Funktionen förbundschef ändrar namn till 
förbundsdirektör efter beslut i direktionen 2018-11-05 § 37. 

En ändring i kap 17 Skollagen innebär att preparandutbildning tas 
bort som individuellt val och motsvarande lagrumshänvisning har 
därför tagits bort ur delegationsbestämmelserna. 

Revisorerna har i sin granskning av förbundets inköpsrutiner 
rekommenderat att delegationsbestämmelserna förtydligas 
gällande inköp av varor och tjänster. En punkt har lagts till under 
avdelningen ekonomi som klargör delegat och befogenhet med 
belopp. 

I övrigt utgår förslaget till reviderade delegationsbestämmelser, för 
mandatperioden 2019–2022 från de bestämmelser som beslutades 
av direktionen 2019-02-05 § 5. 

Eventuella framtida förändringar av organisationen i Jämtlands 
Gymnasieförbund eller ändringar i nationella lagar och regelverk 
kan innebära att delegationsbestämmelserna måste revideras 
ytterligare under mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-04-30 
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Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2019–
2022, daterade 2019-04-30 

 

--- 

Bilaga: Reviderade delegationsbestämmelser för direktionen i 
Jämtlands gymnasieförbund 

 

Utdrag till förbundsdirektör, områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef, antagningshandläggare, ekonomichef, HR-chef, 
förbundssekreterare samt till revisorerna i Jämtlands 
gymnasieförbund 
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§ 28 Dnr 00052-2019  

Arkivbeskrivning 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Direktionen antar arkivbeskrivning för Jämtlands gymnasieförbund.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund är arkivmyndighet och 
arkivbildare enligt Arkivlagens bestämmelser. Varje myndighet ska 
redovisa sitt arkiv i en arkivbeskrivning som ska ge information om 
vilka slags handlingar som finns och hur arkivet är organiserat.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-04-03 

Arkivbeskrivning, daterad 2019-03-31 

 

--- 

Bilaga: Arkivbeskrivning för Jämtlands gymnasieförbund 

 

Utdrag till förbundssekreterare, områdesadministratörer, arkivarier i 
Östersunds kommun 
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§ 29 Dnr 00055-2019  

Lokal idrottsutbildning vid Jämtlands gymnasium Åre 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1. Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att etablera lokal idrottsutbildning (LIU) med 
alpin inriktning på Jämtlands gymnasium Åre med start 
höstterminen 2020 

2. Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund fattar 
beslut om eventuell etablering av LIU i samband med att 
utbildningsutbudet för läsåret 2020-2021 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Åre kommun har den 4 april 2019 fattat beslut 
om att skicka ett initiativärende om att utreda förutsättningarna att 
etablera lokal idrottsutbildning (LIU) inom alpin skidåkning på 
Jämtlands gymnasium Åre, till direktionen för Jämtlands 
gymnasieförbund. 

Initiativärendet är en framställan från moderaterna i Åre kommun 
och innehåller två delar: 

1. ”Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med JGY 
och berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att starta en 
lokal idrottsutbildning (LIU) med temat alpin skidåkning, i syfte att 
förbättra förutsättningarna för Åre kommuns ungdomar att fortsätta 
sin satsning på skidåkning även under gymnasietiden 

2. I samband med utredningen se över vilka 
samverkansmöjligheter som finns med både ett RIG och ett LIU för 
att på så sätt kostnadseffektivisera och förhoppningsvis också sänka 
kostnaderna totalt sett då vi på detta vis behåller fler elever lokalt.”  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-05-13 

Sammanträdesprotokoll KS Åre kommun 2019-04-04 § 52 

Initiativärende från moderaterna i Åre kommun 2019-04-02 

 

--- 

Utdrag till kommunstyrelsen i Åre kommun 
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§ 30 Dnr 00072-2019  

Verksamhetschef för elevhälsan i Jämtlands 
gymnasieförbund 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1. Direktionen utser förbundets elevhälsochef till 
verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser. 

2. Verksamhetschefen ges i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ledningssystem för elevhälsan i Jämtlands gymnasieförbund 

3. Förbundsdirektören ges i uppdrag att till Socialstyrelsen 
anmäla uppgift om verksamhetschef för elevhälsan.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolans huvudman är ytterst ansvarig vårdgivare för elevhälsan 
enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren ska 
planera, leda och kontrollera verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdslagen anger att det samlade ledningsansvaret 
för en hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ligga på en 
verksamhetschef som utses av vårdgivaren. Det medicinska 
ledningsansvaret med avseende på rutiner och genomförande av 
diagnostik, vård och behandling kan verksamhetschefen överlåta till 
sådan befattningshavare som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-05-16 

 

--- 

Utdrag till elevhälsochef, elevhälsopersonal 
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§ 31 Dnr 00001-2019  

Meddelanden 2019 
Publiceras ej 
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§ 32 Dnr 00002-2019  

Delegationsbeslut 2019 
Publiceras ej 
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§ 33 Dnr 00003-2019  

Information/överläggning 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalstruktur i Östersund 

Justeringar gällande antag i åk 1 2019 

Organisationsförändringar 

Elevboendeutredning nulägesrapport 

Rapport från skolriksdag 

Rapport EU-projekt 

Verksamhetspresentation Jämtlands gymnasium och VUX Bräcke 

 

--- 

 

 


