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Beslutande
Ledamöter

Pär Löfstrand (L), Ordförande
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Karin Wallén (C), 2:e vice ordförande
Cathrine Blomqvist (S)
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AnnMari Landorf (VV)
Alva Nylander (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Mikael Cederberg, förbundsdirektör, kl 9:00 – 16:00, föredragande §§ 49, 52 och 83
Erik Holmer, vik förbundssekreterare, kl 9:00 – 16:00
Lena Stålemar, rektor, kl 9:30 – 10:00, föredragande § 50
Göran Larsson, planeringschef, kl 10:45 – 14:00, föredragande §§ 52 – 80
Kirsten Johnsson, ekonomichef, kl. 10:45 – 12:15, föredragande § 52
Monica Sandström, elevhälsochef, kl 10:30 – 10:45 samt 14:00 – 15:00,
föredragande §§ 51 och 83

Övriga

Michael Ahlgren, Desiree Andersson Kuivala och Ingela Löf, föredragande § 83
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§ 64
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Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
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Dnr 00140-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
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Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
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Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
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§ 76

Dnr 00143-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
tillhörande huvudman Träutbildningar i Hälsingland AB .................................................. 34
§ 77

Dnr 00144-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
tillhörande huvudman Utvecklingspedagogik Sverige AB .................................................35
§ 78

Dnr 00145-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
tillhörande huvudman Yrkesplugget i Sverige AB............................................................... 36
§ 79

Dnr 00146-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
tillhörande huvudman Älvdalens utbildningscentrum AB ................................................. 37
§ 80

Dnr 00147-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående gymnasieskolor
tillhörande huvudman Östersunds gymnasieskola AB ...................................................... 38
§ 81

Dnr 00001-2019

Meddelanden 2019 .................................................................................................................... 39
§ 82

Dnr 00002-2019

Delegationsbeslut 2019 ............................................................................................................ 40
§ 83

Dnr 00003-2019

Information/överläggning 2019 .............................................................................................. 41

Bilagor
Bilaga 1 (§ 49) Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den
kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund kommun
Bilaga 2 (§ 50) Skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Bilaga 3 (§ 51) Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats
Bilaga 4 (§ 52) Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan
Bilaga 5 (§ 53) Prislista för interkommunal ersättning 2020
Bilaga 6 (§§ 54-80) Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020
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gymnasieförbund

§ 49

Dnr 00148-2019

Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den
kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och
Östersund kommun
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Direktionen fastställer direktiv för utredning av ansvarsfördelning
för den kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och
Östersund kommun.
2. Förbundets samtliga medlemskommuner ska beredas möjlighet
till insyn och inflytande i beredningen av eventuella beslut i frågan.
Sammanfattning av ärendet
På ett ägarsamråd för Jämtlands Gymnasieförbund 2019-10-21 fick
förbundet uppdraget att utreda hur den kommunala vuxenutbildningen i
förbundets medlemskommuner ska organiseras. Resultatet av utredningen
ska presenteras för Jämtlands Gymnasieförbunds ägare på nästa sammanträde, 2020-03-16. Utredningen ska ta hänsyn till resultatet av Lars
Stjernkvists utredning som beräknas vara färdig under februari 2020.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-12-03
2. Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den kommunala
vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund kommun
Yrkanden
Cathrine Blomqvist (S), tilläggsyrkande: Förbundets samtliga
medlemskommuner ska beredas möjlighet till insyn och inflytande i
beredningen av eventuella beslut i frågan.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
direktionen antar detta
--Bilaga: Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den
kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund
kommun
Utdrag till förbundsdirektör och chefer för vuxenutbildningen i
Krokoms, Åre och Östersunds kommuner
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§ 50

Dnr 00149-2019

Skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
Direktionen antar skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Sammanfattning av ärendet
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800)
och omfattar elever i förskoleklass och grundskola samt för elever i
grund- och gymnasiesärskola. Region Jämtland/Härjedalen har på
uppdrag av länets kommuner och Jämtlands gymnasieförbund, och
i samverkan med Länstrafiken tagit fram ett skolskjutsreglemente
för Jämtlands län. Reglementet beslutas av respektive kommun.
Beslutsunderlag
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-12-09
Skolskjutsreglemente för Jämtlands län, daterat xx januari 2020
Yrkanden
Karin Wallén (C), ändringsyrkande: Direktionen antar
skolskjutsreglemente för Jämtlands län i de delar som avser
förbundets ansvarsområden.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att
direktionen antar detta.
--Bilaga: Skolskjutsreglemente för Jämtlands län
Utdrag till rektor för gymnasiesärskolan och Region
Jämtland/Härjedalen
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§ 51

Dnr 00117-2019

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
Direktionen fastställer ledningssystemet för elevhälsans medicinska
insats
Sammanfattning av ärendet
Direktionen är huvudman och ansvarig vårdgivare för elevhälsans
medicinska insats enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
och har ansvaret att fastställa ledningssystem för verksamheten.
Beslutsunderlag
Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-11-29
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats
--Bilaga: Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats
Utdrag till elevhälsochef, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska,
skolläkare samt Vårdförbundet
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§ 52

Dnr 00118-2019

Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
Direktionen beslutar att anta Verksamhetsplan och budget 2020
med flerårsplan 2019-12-09
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan och budget 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 får
skrivas upp med endast 1,4 procent 2020. Ett omfattande
omställningsarbete under 2019 har lett till att direktionen trots det
kan prioritera särskilda resurser för att öka måluppfyllelsen under
2020.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-12-09
2. Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan 2019-12-09
--Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan
Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer och
rektorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 53

Dnr 00120-2019

Prislista för interkommunal ersättning 2020
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
Direktionen fastställer Prislista för interkommunal ersättning 2020,
2019-12-05.
Sammanfattning av ärendet
Priserna för 2020 är beräknade utifrån respektive programbudget
och elevprognosen för 2020. Samma beräkningar ligger till grund
för bidragen till fristående skolor 2020.
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för interkommunal ersättning 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning 2020
Utdrag till handläggare av interkommunal ersättning och
ekonomichef i Jämtlands Gymnasieförbund samt till Bergs
kommuns verksamhetsavdelning.
Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning
2020 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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§ 54

Dnr 00121-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Friskola X
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Friskola X lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020
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Utdrag till Friskola X, Adress.
Tjänstemannaförslaget, bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020 samt beräkningsunderlag ska
skickas med beslutet.
Ett övergripande tjänstemannaförslag skickas till
handläggare av interkommunal ersättning samt
ekonomichef i Jämtlands Gymnasieförbund.
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§ 55

Dnr 00122-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman AcadeMedia AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
AcadeMedia AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till AcadeMedia AB
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§ 56

Dnr 00123-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Au Claves AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Au
Claves AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Au Claves AB
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§ 57

Dnr 00124-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Consensum
Lund AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Consensum Lund AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Consensum Lund AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 58

Dnr 00125-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Bryggeriets
Bildningsbyrå
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Bryggeriets Bildningsbyrå, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Bryggeriets Bildningsbyrå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 59

Dnr 00126-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille Gård AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Dille
Gård AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till fristående
huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Dille Gård AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 60

Dnr 00127-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Fria läroverken i
Sverige AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman Fria
läroverken i Sverige AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Fria Läroverken i Sverige AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 61

Dnr 00128-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Fryshusets
handelsgymnasium AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Fryshusets handelsgymnasium AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Fryshusets handelsgymnasium AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 62

Dnr 00129-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Föreningen
Örjanskolan i Järna
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Föreningen Örjanskolan i Järna, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Föreningen Örjanskolan i Järna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 63

Dnr 00130-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Honesta
skolutveckling AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Honesta skolutveckling AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Honesta skolutveckling AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 64

Dnr 00131-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, lämnas enligt
bilagan Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 65

Dnr 00132-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Impius Vård och
Utbildning AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Impius Vård och Utbildning AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Impius Vård och Utbildning AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 66

Dnr 00133-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Lärande i Sverige
AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Lärande i Sverige AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Lärande i Sverige AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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gymnasieförbund

§ 67

Dnr 00134-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Malmens friskola
AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Malmens friskola AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Malmens friskola AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00135-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Medborgarskolans friskolor i Stockholm AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Medborgarskolans friskolor i Stockholm AB, lämnas enligt bilagan
Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Medborgarskolans friskolor i Stockholm AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 69

Dnr 00136-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Naturlära i
Hälsingland AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Naturlära i Hälsingland AB lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Naturlära i Hälsingland AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00137-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Nordiska
musikgymnasiet AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Nordiska musikgymnasiet AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Nordiska musikgymnasiet AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00138-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Norrlidens
kunskapscentrum AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Norrlidens kunskapscentrum AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Norrlidens kunskapscentrum AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00139-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Ridskolan
Strömsholm RS AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Ridskolan Strömsholm RS AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Ridskolan Strömsholm RS AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00140-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Stiftelsen
Kristofferskolan
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Stiftelsen Kristofferskolan, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Stiftelsen Kristofferskolan AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00141-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Sveriges
ridgymnasium AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Sveriges ridgymnasium AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Sveriges ridgymnasium AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-16
Direktionen för Jämtlands
gymnasieförbund

§ 75

Dnr 00142-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Thoréngruppen
AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Thoréngruppen AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag till
fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Thoréngruppen AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00143-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Träutbildningar
i Hälsingland AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Träutbildningar i Hälsingland AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Träutbildningar i Hälsingland AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00144-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Utvecklingspedagogik Sverige AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00145-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Yrkesplugget i
Sverige AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Yrkesplugget i Sverige AB, lämnas enligt bilagan Prislista för bidrag
till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Yrkesplugget i Sverige AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00146-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Älvdalens
utbildningscentrum AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Älvdalens utbildningscentrum AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Älvdalens utbildningscentrum AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00147-2019

Bidrag till fristående skolor 2020, för fristående
gymnasieskolor tillhörande huvudman Östersunds
gymnasieskola AB
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbunds beslut
1. Bidrag till fristående gymnasieskolor tillhörande huvudman
Östersunds gymnasieskola AB, lämnas enligt bilagan Prislista för
bidrag till fristående huvudmän 2020.
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.
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
1. Förbundskansliets tjänstemannaförslag, 2019-12-05
2. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020, 2019-12-05
--Bilaga: Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020 samt
beräkningsunderlag
Utdrag till Östersunds Gymnasieskola AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00001-2019

Meddelanden 2019
Publiceras ej

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00002-2019

Delegationsbeslut 2019
Publiceras ej

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00003-2019

Information/överläggning 2019
Sammanfattning av ärendet
Invigning och visning av nya utbildningslokaler i hus L
Verksamhetspresentation elevhälsan
Redovisning av projekt "sociala relationer som grund för förbättrade
studieresultat"
Aktuellt i förbundet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41(41)

