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Plats och tid Bispgården, måndagen den 23 september 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 Kholod Mahmood 

Justeringens plats och tid Förbundskansliet, 2019-09-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 34-41 

 Erik Holmer  

 Ordförande 

  

 Pär Löfstrand  

 Justerare 

  

   
 
 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund 

Sammanträdesdatum 2019-09-23 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-30 Datum då anslaget tas ned 2019-10-14 

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 
Stefan KO Strömmer (C) 
Ingrid Kjelsson (C) 
Mari Eriksson (C) 
Eva Sundin (AFR) 
Jenny Palmquist (S) 
Jean Luc Kabisa (S) 

Tjänstgörande ersättare Linnea Wigg Victor (M) 
Kholod Mahmood (S) 
Martin Halvarsson (M) 

 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Mikael Cederberg, förbundsdirektör, föredragande § 34 kl. 09:10 – 10:00  
och § 37 kl. 11:10 – 11:20 
Erik Holmer, vik. förbundssekreterare 
Kirsten Johnsson, ekonomichef, föredragande § 34 kl. 09:10 – 10:00  
och § 38 kl. 11:00 – 11:10 
Göran Larsson, planeringschef, föredragande § 35 kl. 10:10 – 10:45  
och § 36 kl 10:45 – 11:00 
Ingela Anderzon, områdeschef, föredragande § 41 kl. 11:20 – 12:00 
Sandra Linell, HR-chef, föredragande § 41 kl. 14:15 – 15:15 
 

Övriga Mikael Westin (C), kommunalråd Ragunda kommun, kl 09:10 – 10:45 
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Ärendelista 

§ 34 Dnr 00054-2019 
Ekonomisk uppföljning för Jämtlands gymnasieförbund 2019.......................... 4 

§ 35 Dnr 00085-2019 
Utbud för Jämtlands gymnasium HT 2020 ........................................................ 5 

§ 36 Dnr 00063-2019 
Lokalstruktur i Östersund ................................................................................... 7 

§ 37 Dnr 00089-2019 
Bidrag till körkort på vård- och omsorgsprogrammet ....................................... 8 

§ 38 Dnr 00091-2019 
Utökad investeringsbudget 2019 ........................................................................ 9 

§ 39 Dnr 00001-2019 
Meddelanden 2019 ........................................................................................... 10 

§ 40 Dnr 00002-2019 
Delegationsbeslut 2019 .................................................................................... 11 

§ 41 Dnr 00003-2019 
Information/överläggning 2019 ....................................................................... 12 

Bilagor 

Bilaga 1 (§ 34) Delårsrapport augusti 
Bilaga 2 (§ 35) Utbildningsutbud inom Jämtlands gymnasieförbund 
hösten 2020 
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§ 34 Dnr 00054-2019  

Ekonomisk uppföljning för Jämtlands gymnasieförbund 
2019 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund fastställer 
Delårsrapport augusti 2019, daterad 2019-09-12 

Sammanfattning av ärendet 
Summeringen av läsåret 2018/2019 visar att verksamhetens 
måluppfyllelse har förbättrats. Förbundet uppfyller 15 av 16 mål för 
utbildningsverksamheten. Mest notabelt är att andelen elever med 
gymnasieexamen ökade med 7 procent till 89 procent, vilket är en 
nivå som ligger över riksgenomsnittet.  

 

De nationella programmen ökar medan Språkintroduktion minskar 
kraftigt inom hela förbundet. Vuxenutbildningen ligger på en stabil 
nivå, men väntas öka något under det kommande året. Förbundet 
har genomfört omfattande anpassningar för att möta de 
ekonomiska villkoren för innevarande år och 2020. Prognosen för 
helåret 2019 väntas därför bli ett nollresultat.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-09-12 

Delårsrapport för augusti 2019, 2019-09-12 

 

--- 

Bilaga: Delårsrapport augusti 2019 

 

Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och 
Östersund, revisorerna i Jämtlands gymnasieförbund samt 
områdeschefer 
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§ 35 Dnr 00085-2019  

Utbud för Jämtlands gymnasium HT 2020 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1. Inför hösten 2020 erbjuder Jämtlands Gymnasieförbund program 
och inriktningar enligt protokollsbilaga 2, utbildningsutbud inom 
Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2020 daterad den 9 september 
2019. 

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att stryka LIU Alpin ur 
utbudet ifall förbundet inte kan finna en ekonomiskt hållbar lösning 
för träningsdelen av utbildningen. 

3. Direktionen uppdrar till ordförande att fatta beslut om eventuella 
mindre justeringar i utbildningsutbudet såsom namnändringar på 
inriktningar och profiler etcetera 

4. Förbundsdirektören får i uppdrag att i samarbete med Ragunda 
kommun utreda förutsättningarna för att starta Fordons- och 
transportprogrammet med inriktning transport i Bispgården hösten 
2020. Förutsättningen är att utbildningen ska bli ekonomiskt hållbar. 
Utbildningen kan endast startas under förutsättning att 
uppstartskostnader, eventuella underskott med mera täcks av 
Ragunda kommun via avräkning under en övergångsperiod. .  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund fastställer 
utbildningsutbudet inför läsåret 2020-2021.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-09-09 

Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2020,  

2019-09-09 

Yrkanden 
Pär Löfstrand (L), tilläggsyrkande: Förbundsdirektören får i uppdrag 
att i samarbete med Ragunda kommun utreda förutsättningarna för 
att starta Fordons- och transportprogrammet med inriktning 
transport i Bispgården hösten 2020. Förutsättningen är att 
utbildningen ska bli ekonomiskt hållbar. Utbildningen kan endast 
startas under förutsättning att uppstartskostnader, eventuella 
underskott med mera täcks av Ragunda kommun via avräkning 
under en övergångsperiod.  
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Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att 
direktionen antar detta.  

 

--- 

Bilaga: Utbildningsutbud inom Jämtlands gymnasieförbund  
hösten 2020 
 

Utdrag till samtliga rektorer och chefer inom gymnasieförbundet, 
verksamhetsplanerare och antagningshandläggare. 
Tjänstemannaförslaget med bilaga bifogas beslutet 

 

 



 
Direktionen för Jämtlands 
gymnasieförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 00063-2019  

Lokalstruktur i Östersund 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1.Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att säga upp avtalet 
för hus N på Campusområdet inför avtalsperiodens slut 2020-07-31. 

2.Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att löpande 
undersöka vilka möjligheter som står till buds för att slippa begränsa 
antagningen till Jämtlands Gymnasium Wargentin i samband med 
växande årskullar under kommande tioårsperiod.  

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av utbildningslokaler för Jämtlands Gymnasium Wargentin 
varierar över tid och beror bland annat på demografiutveckling och 
vilka program elever väljer. För närvarande hyr förbundet hus L och 
hus N på campusområdet i anslutning till kvarteret Läroboken. I 
dagsläget finns en viss överkapacitet vad gäller lokaler vilket 
föranleder en översyn av lokalbehovet i Östersund.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-09-09 

 

--- 

Utdrag till intendent. Tjänstemannaförslaget ska bifogas beslutet. 
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§ 37 Dnr 00089-2019  

Bidrag till körkort på vård- och omsorgsprogrammet 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
1. Direktionen beslutar att införa ett körkortsbidrag för elever på 
vård- och omsorgsprogrammet 

2. Bidraget ska omfatta elever som påbörjar utbildningen 
höstterminen 2019 och tillsvidare, samt utbetalas under de villkor 
som gällt under försöksperioden.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutade i februari 
2016 att införa ett körkortsbidrag för elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet.  

Bidraget infördes som en försöksverksamhet under tre år med 
början höstterminen 2016.  

Arbetslaget på programmet bedömer att bidraget har haft betydelse 
för attraktionskraften för programmet och har även bidragit till ökad 
närvaro. Elevantalet har varierat under de första två åren, men 
bedöms framgent kunna ligga på 10 till 14 elever per år, vilket 
således skulle betinga en årlig kostnad i intervallet 20 – 28 tkr per 
år. Programmets strukturella kostnadsökning till följd av bidraget 
kan betecknas som förhållandevis liten i relation till effekterna av 
det.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-09-03 

 

--- 

Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer, ekonomichef samt 
till rektor för vård- och omsorgsprogrammet 
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§ 38 Dnr 00091-2019  

Utökad investeringsbudget 2019 
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut 
Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutar att utöka 
investeringsbudget för 2019 med 450 000 kronor för inköp av 
maskin vid Bygg- och anläggningsprogrammet i Bräcke.  

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2019 har förutsättningarna för utbildningen inom 
Bygg- och anläggning i Bräcke förändrats och behov av ytterligare 
en maskin har aktualiserats.  

Det utökade behovet av maskiner har uppstått då elevgruppen ökat 
markant, både inom gymnasie- och vuxenutbildning. Verksamheten 
har utrett vilket behov som finns och kommit fram till att det är en 
mellanstor maskin på 8–10 ton som skulle passa verksamheten bäst 
och ge störst verkningsgrad.  

På marknaden förekommer sådana maskiner för ett pris runt  
450 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-09-12 

 

--- 

Utdrag till områdeschef RO4, intendent och ekonomichef 
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§ 39 Dnr 00001-2019  

Meddelanden 2019 
Publiceras ej 
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§ 40 Dnr 00002-2019  

Delegationsbeslut 2019 
Publiceras ej 
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§ 41 Dnr 00003-2019  

Information/överläggning 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Idrottsutbildningar inom NIU, LIU och RIG 

Presentation Bispgårdens Tekniska College (BTC) 

Arbetsmiljöansvar 

Aktuellt i förbundet 

 

 


