
 

 

 

 

 

 

 

 

 

























                
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 
  

 
2019-09-23 

 
Dnr 1–2019 

 

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

Erik Holmer 

 

Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Meddelanden 2019 
Arbetsmiljöverket 

- Föranmälan av arbetsmiljöinspektion på Jämtlands gymnasium och 

Jämtlands vux i Bräcke gällande kemiska arbetsmiljörisker (dnr 90-2019) 

- Begäran om komplettering till redovisning av åtgärder med anledning av 

arbetsmiljöinspektion vid Jämtlands gymnasium och Jämtlands vux i 

Bispgården (dnr 33-2019) 

- Komplettering till redovisning av åtgärder med anledning av 

arbetsmiljöinspektion vid Jämtlands gymnasium och Jämtlands vux i 

Bispgården (dnr 33-2019) 

- Svar med redovisning av åtgärder med anledning av inspektion den 8 

februari 2019 vid Jämtlands gymnasium Åre (dnr 28-2019) 

- Begäran om komplettering till redovisning av åtgärder (dnr 28-2019) 

- Komplettering till redovisning av åtgärder med anledning av 

arbetsmiljöinspektion på Jämtlands gymnasium Åre (dnr 28-2019) 

- Föranmälan av uppföljande inspektion vid Jämtlands gymnasium Åre (dnr 

28-2019) 

- Tillsynsmeddelande 2019-05-27 gällande begäran om att ta del av 

utredning av allvarligt tillbud på Jämtlands gymnasium Torsta  

(dnr 75-2019) 

- Utredning av allvarligt tillbud enligt 3 kap. 3a § Arbetsmiljölagen  

(dnr 75-2019) 

Bräcke kommun 

- Protokollsutdrag KF 2019-06-24 § 54 Årsredovisning 2018, Jämtlands 

gymnasieförbund (dnr 38-2018) 

Förbundskansliet 

- Avstämningsprotokoll löneöversyn, Sveriges Skolledarförbund  

2019-06-14 (dnr 6-2019) 

- Avstämningsprotokoll löneöversyn, Vision 2019-05-28 

(dnr 6-2019) 

- Lokalt kollektivavtal mellan Jämtlands gymnasieförbund och 

vårdförbundet om lön och allmänna villkor m.m. (dnr 6-2019) 

- Plan för arbetet med att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter – aktiva åtgärder 2019 (dnr 77-2019) 

- Protokoll förbundskommitté 2019-04-02 (dnr 5-2019) 

- Protokoll från förhandling enligt MBL § 14, 2019-06-17 (dnr 27-2019) 

- Riktlinjer för hantering av elever med skyddade personuppgifter 

(dnr 74-2019) 

- Reviderade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, fastställda av 

förbundsdirektör 2019-08-16 (dnr 30-2019) 
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- Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 

tillhörande blankett, fastställda av förbundsdirektör 2019-08-16  

(dnr 30-2019) 

- Samverkansprotokoll 2019-06-04 gällande organisation RO5  

(dnr 27-2019) 

- Samverkansprotokoll Lärarförbundet 2019-06-04 gällande övertalighet 

(dnr 27-2019) 

- Samverkansprotokoll Lärarnas riksförbund 2019-06-04 gällande 

övertalighet (dnr 27-2019) 

- Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU 

med Örebro kommun (dnr 50-2019) 

Förvaltningsrätten i Härnösand 

- Dom i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen  

(dnr 78-2018) 

Visas ej i assistenten – tillhör annat arkiv 
- Föreläggande 2019-07-05 om svar gällande överklagan om 

tilläggsbelopp, mål nr 3139-19 (dnr 69-2019) 

- Föreläggande 2019-07-05 om svar gällande överklagan om 

tilläggsbelopp, mål nr 2430-19 (dnr 69-2019) 

- Yttrande 2019-08-07 gällande överklagan om tilläggsbelopp, mål nr 

3139-19 (dnr 69-2019) 

- Yttrande 2019-08-07 gällande överklagan om tilläggsbelopp, mål nr 

2430-19 (dnr 69-2019) 

- Föreläggande 2019-08-29 om yttrande gällande överklagan om 

tilläggsbelopp, mål nr 3139-19 (dnr 69-2019) 

- Föreläggande 2019-08-29 om yttrande gällande överklagan om 

tilläggsbelopp, mål nr 2430-19 (dnr 69-2019) 

- Yttrande 2019-09-09 gällande överklagan om tilläggsbelopp, mål nr 

3139-19 (dnr 69-2019) 

- Yttrande 2019-09-09 gällande överklagan om tilläggsbelopp, mål nr 

2430-19 (dnr 69-2019)  

Förvaltningsrätten i Umeå 

- Underrättelse om komplettering av överklagande, mål 1191-19  

(dnr 76-2019) 

- Underrättelse om komplettering av överklagande, mål 1222-19  

(dnr 76-2019) 

- Komplettering till överklagan gällande statlig ersättning för 

flyktingmottagande, mål 1191-19 (dnr 76-2019) 

- Komplettering till överklagan gällande statlig ersättning för 

flyktingmottagande, mål 1222-19 (dnr 76-2019) 

Företagare i Östersund 

- Fråga gällande utbildning av plattsättare (dnr 31-2019) 

- Svar gällande utbildning av plattsättare (dnr 31-2019) 

Förälder till elev på naturvetenskapsprogrammet 

- Synpunkter på klassindelning 2019-08-23 (dnr 31-2019) 

- Svar på synpunkter på klassindelning 2019-08-23 (dnr 31-2019 
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Högsta förvaltningsdomstolen 

- Beslut i mål 2388-19 gällande rätten att ta del av allmän handling  

(dnr 150-2018 

Visas ej i assistenten – tillhör annat arkiv 
Krokoms kommun 

- Protokollsutdrag KF 2019-05-15 § 23 Årsredovisning 2018, Jämtlands 

gymnasieförbund (dnr 38-2019) 

- Protokollsutdrag KF 2019-06-12 § 51 Ägardirektiv 2020 – Jämtlands 

gymnasieförbund (dnr 83-2019) 

Mittuniversitetet 

- Avtal för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), 2019- 06-13  

(dnr 79-2019) 

Ragunda kommun 

- Delegationsbeslut Bygg- och miljönämnden 2019-06-11, gällande 

bygglov för uppförande av förråd 

Riksidrottsförbundet 

- Dimensionering av riksidrottsgymnasierna 2020/21–2022/23  

(dnr 56-2019) 

Skolinspektionen 

- Informationsbrev till huvudmannen gällande regelbunden tillsyn och 

regelbunden kvalitetsgranskning (dnr 87-2019) 

- Beslut med anledning av anmälan mot Jämtlands gymnasium Åre  

(dnr 68-2019) 

- Redovisning av åtgärder med anledning av anmälan mot Jämtlands 

gymnasium Åre (dnr 68-219) 

Skolverket 

- Beslut om riksrekryterande idrottsutbildning inom skidor vid Jämtlands 

gymnasium Åre (dnr 19-2019) 

- Beslut om särskild variant och riksrekryterande yrkesutbildning vid 

Jämtlands gymnasium Wången (dnr 25-2019) 

- Beslut om tillägg till överenskommelse om samverkan avseende 

uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 

nyanlända barn och elever (dnr 88-2019) 

- Tillägg till överenskommelse om samverkan avseende insatser för att 

stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever (dnr 88-2019) 

- Beslut om statsbidrag för nordiska elever (dnr 84-2019) 

Skolväsendets överklagandenämnd 

- Beslut gällande överklagan av beslut om förstahandsmottagande  

(dnr 57-2019) 

Östersunds kommun 

- Protokollsutdrag KF 2019-06-20 § 111 Ägardirektiv 2020 – Jämtlands 

gymnasieförbund (dnr 83-2019) 

- Ägardirektiv 2020 för Jämtlands gymnasieförbund (dnr 83-2019) 

 

 

Kopia till förbundssekreterare 
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Information/överläggning 2019 
 Idrottsutbildningar inom NIU, LIU och RIG 

Mikael Cederberg, Ingela Anderzon 
Presentation Bispgårdens Tekniska College (BTC) 
Anders Ljung, Fors företagarförening 
Arbetsmiljöansvar  
Sandra Linell 
Aktuellt i förbundet 
Mikael Cerderberg 


