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Upprop och godkännande av dagordning

Dagordning
Nämndens ledamöter ropades upp och dagordningen godkändes efter att under Kommande ärenden ha
lagt till punkten Budget 2013 och punkten Organisation tagits bort.
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Gymnasienämnden
§ 15/2012

2012-03-26

Dnr

2011/18 600

Uppföljningar
Beslut
Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad restlista till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föregående protokoll föredrogs.
Lennart Sohlberg redogör för upprättad restlista från tidigare protokoll.

Underlag för information
Föregående mötes protokoll, justerat 2012-02-22.
Restlista enligt bilaga daterad 2012-03-16.
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Dnr 2011/42 031

Ekonomi, budget 2012

Budget 2012
Beslut
Gymnasienämnden beslutat fastställa nedanstående budget föt 2012.
Sammanfattning
Driftsbidraget från Mota, Orsa, Älvdalen 2012 uppgår till 165 541 tkr. Intäkter 2012 uppgår till
sammanlagt 32 273 tkr och utgörs till stor del av IKE och statsbidrag till komvux, dessutom
momskompensation, statsbidrag till forskarutbildning, intäkter från cafeterian, samt smärre intäkter från
olika håll som t.ex. parkeringsavgifter, uthyrning av aulan och andra småposter.
Med de kostnader som är redovisade nedan räknar vi med att få en budget i balans 2012.

1

Kostnads
1. Progr ambudget att fötdela per

Intäktsbudget*)
Nettobudget

budget

elev
Yrkesförberedande
program i Mora

18 659

248

18 411

Högskoleförberedande program i Mora

22 041

0

22 041

Introduktionsprogram Mora, Orsa, Älvdalen

9 158

790

8 368

Gymnasiesärskola i Mora

5 971

808

5 163

536

0

536

Gymnasial vuxenutbildning

2 858

2 202

656

Grundvux

1 778

0

1 778

SFI

5 502

880

4 622

tkr

66 503

4 928

61 575

Särvux

*) Interkommunala intäkter från andra kommuner ska bokföras på respektive program.
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Kostnadsbudget

Intäktsbudget

Nettobudget

Elevstöd

4 759

0

4 759

SYV

2 611

115

2 496

641

0

641

IT & säkerhet, Kopiering/utskrift

4 957

0

4 957

Vaktmästeri

1 265

0

1 265

Cafeteria

1 308

1 276

32

Marknadsföring

722

0

722

Ung Företagsamhet

100

0

100

Innebandy

818

0

818

Ishockey

2 225

0

2 225

Skidor

3 672

1 100

2 572

Fotboll

342

0

342

Elevbostäder

585

450

135

Siljansutbildarna

2116

858

1 258

Gemensamt vuxenutbildning

3 735

3 179

556

40 042

20 349

19 693

475

0

475

2. Gemensam budget att fördela

Bibliotek

Gemensamt gymnasieskola **), ***)
Gymnasienämnd

tkr
70 373
27 327
43 046
**) Varav 25 mkr avser lokaler och skolmåltider som bör fördelas ut direkt på programmen när så är praktiskt möjligt.
***) Interkommunala intäkter m m. De interkommunala intäkterna ska dock bokföras på respektive program under året
3. Budget ej gemensam kostnad, tkr

Kostnadsbudget

Intäktsbudget

Skolskjuts och inackordering

6 045

0

Interkommunala ersättningar

55 893

1 018

Nettobudget
6 045
54 875

Summan av 1. ptogrambudget 2. gemensam budget och 3. budget för ej gemensamma kostnader
motsvarar summa driftsbidrag 2012 som uppgår till 165 541 tkr.
I budgetarbetet har så mycket kostnader som möjligt budgeterats direkt på program för att underlätta
beräkningen av varje kommuns kostnader för sina egna elever.
Utfallet bör sedan till ännu högre grad kunna hänföras som direkta kostnader på respektive program och
vid bokslut fördelas mellan de samverkande kommunerna enligt antalet elever per program den 1
oktober budgetåret (vid prognosarbete under året används antal elever för föregående år). För
vuxenutbildning beräknas antal elever i snitt per den 1 oktober.
Vid fördelning av kostnader per kommun tillkommer sedan gemensamma nettokostnader som fördelas
per kommun utifrån befolkning som fyller 15-18 år. Avstämningsdag 1/1 året innan kalenderåret.
Ej gemensamma kostnader för interkommunala ersättningar, inackorderingstillägg mm bokförs som
kostnad på respektive kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

• AV" /V - » " '

/

1 !

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida 7

Budget fördelad på olika ansvarsområden
Kostnadsbudget

Intäktsbudget

Nettobudget

475

0

475

106 004

188 236

-82 284

Rektor Vuxenutbildning

14 555

6 356

8 200

4612

Rektor Gysär, I M , Elevstöd

21 652

1 598

20 053

4613

Rektor TE, NA, RL,IN, EE, H T

13 916

70

13 846

4614

Rektor BA, ES, FT, HA, Idrott

22 360

1 278

21 082

4615

Rektor SA, EK, HU, BF, VO

13 946

0

13 999

4616

Administrativ chef

5 905

1 276

4 629

198 814

198 814

0

Ansvar

Budget 2012

4601

Gymnasienämnd

4610

Gymnasiechef

4611

tkr

Arbetsgivaren har förhandlat med arbetstagarorganisationerna i detta ärende.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås fastställa ovanstående budget för 2012.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Ekonomichefer Mora, Orsa,
Älvdalen

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Ekonomi, organisation Eäsåret 2012/13

Organisation läsåret 2012/13
Beslut
Gymnasienämnden beslutar fastställa att inget intag görs på program och inriktningar läsåret 2012/13
enligt sammanfatmingen nedan.
Bakgrund
Från 2009 fram till 2014 minskar gruppen ungdomar i åldern 16-18 år i Mora, Orsa och Älvdalen från
drygt 1600 till strax över 1000, en minskning med 37 %. Att i det läget behålla samma programstruktur
och ge lika många mrikmingar som man gjort tidigare är inte möjligt. Nedan ser vi hur elevunderlaget
stabiliseras från 2014. Det innebär att det är 2014 års elevunderlag som ska ligga till grund för vilka
program och inriktningar som vi ska satsa på att behålla. V i ska också komma ihåg att det är de större
elevkullarna som lämnar skolan, vilket betyder att vi får ett tapp på cirka 70 elever 2012/13.
Tabell 1 Antal elever i åk 9 i Mora, Orsa resp. Älvdalen

2011
222
Mora
84
Orsa
Älvdalen 62

2012
195
83
59

2013
191
88
71

2014
198
56
55

2015
183
65
70

Summa

337

350

309

318

368

Antagpingssiffrorna för läsåret 2012/13 är naturligtvis osäkra, men vår schemaläggare har gjort en
uppskattning av hur många elever vi räknar med söker de olika programmen. Uppskattningen är baserad
på samtal med SYV på IM, Noret och Morkarlby.
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Program
BA
BF
EE
EK
ESBIL
ESDAN
ESMUS
ESTEA
FT
HA
HT
HU
IN
NA
RL
SA
TE
VO

Sida 9

Uppskattning
40
12
11
32
5
5
8
5
12
11
5
7
1
30
6
60
32
6

Ser vi till att börja med på de högskoleförberedande programmen så är underlaget tillfredsställande på
teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och
ekonomiprogrammet. För estetprogrammets del med 23 elever fördelat på fyra inriktningar är det alldeles
för få elever som söker till programmet, kostnaderna blir orimligt höga. Utifrån det vi vet idag skulle
humanistprogrammet med endast sju sökande vara tvungna att bilda en egen klass. Samläsning med SA
är inte möjligt, eftersom elevgrupperna skulle bh för stora, och kostaaderna i åk 2 och 3 skulle bh
betydande med så få elever.
Till de yrkesförberedande programmen har vi 104 sökande. Bygg- och anläggningsprogrammet bildar två
klasser. Till de övriga sju programmen söker 64 elever, vilket i snitt innebär 9,1 sökande per program.
Det är inte rimligt att ha kvar alla dessa program. Vi. måste därför lägga ner program för att bättre
anpassa organisationen till elevunderlaget. Dels måste vi se till sökbilden, dels till vad näringarna vill ha
och slutligen till vad som erbjuds i närområdet, inte minst vad Älvdalens utbildningscentrum erbjuder.
Introduktionsprogrammet har lite olika fömtsättningar i de tre kommunerna. I Älvdalen samarbetar man
med stor framgång med Älvdalens utbildningscentrum. I Orsa har man signalerat att 27 elever är
obehöriga. I Mora räknar vi med ett hundratal elever kommer att tillhöra IM.
Sammanfattning
På industtiprogrammet görs inget intag ht 2012 och programmet läggs ner när den sista årskullen går ut
2013.
Inget intag på handelsprogrammet ht 2012.
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Inget intag på vård- och omsorgsprogrammet ht 2012.
På estetprogrammet sker inget intag på bndmriktningen 2012.
Humanistprogrammet startar inte.
Inriktningar i åk 2
BF: Fritid och hälsa ges inte
EK: Juridik ges inte
HA: Administrativ service ges inte
NA: Naturvetenskap och samhälle ges inte
SA: Samhällsvetenskap ges inte
Profiler på BA som inte ges: Mur
Konsekvenser för tjänsteunderlaget
För läsåret 2012/13 innebär ovanstående förslag på programstruktur att vi kommer att få en övertahghet
i följande ämnen räknat i del av heltidstjänster:
Svenska
Engelska
Matematik
Fysik
Naturkunskap/Biologi
Samhällskunskap
Historia/Kultarhistoria
EE data
EE el
Karaktärsämnen på IP
Bild
Musik
Summa:

1,1
1,0
0,7
0,2
0,8
1,2
1,1
0,4
0,2
1,0
3,0
0,48
11,1

De sex forskartjänsterna kommer att matchas mot övertaligheten så att följande ämnen blir aktuella som
forskarämnen: svenska (0,75), engelska (0,75), matematik (0,75), naturkunskap (0,75), samhällskunskap
(0,75), historia (0,75). Övertaligheten kommer då att uppgå till 6,68 tjänster.
Detta kommer att MBL-förhandlas fredagen den 23/3 2012.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås fastställa att inget intag görs på ovanstående program och inriktningar läsåret
2012/13.
Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Kommunstyrelsen Mora, Orsa,
Älvdalen, SYV på grundskolan
och gymnasieskolan Mora, Orsa,
Älvdalen, Rektorer gymnasiet

Återrapportering datum
Återrapportering till
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2012-03-26

Dnr: GN 2012/58 612

Forskartjänster

Beslut
Gymnasienämnden beslutat att gymnasiechefen fåt i uppdtag att utlysa fem fotskattjänstet.
Bakgrund
I en attikel i Skola och samhälle diskutetat ptofessotn i pedagogik vid Stockholms univetsitet, Ingrid
Catlgten, Hatties fotskningsövetsikt om vad som bidrar till att förbättra elevernas kunskapstesultat. Hon
konstatetat att det som saknas i Hatties tapport är att det är specifika kunskaper som ett antal lärare
besitter som leder till bättre resultat. Därför menar Carlgren att det snarare är forskning som utgår från
de frågor och problem man som professionell lärare ställs inför, som ger den vetenskapliga grunden för
lärares arbete. Hon menar därför att den viktigaste åtgärden är att ktaftigt bygga upp och utveckla en
ptaxisnäta, framförallt ämnesdidaktisk, forskning.
Sammanfattning
För att på sikt höja kvaliteten på undervisningen och samtidigt skapa möjlighet för våra elever att komma
i kontakt med forskning under sin utbildningstid föteslås att vi inom förvaltningen utlyser sex forskartjänstet med ämnesdidaktisk inriktoing som leder till licentiatexamen med start höstterminen 2012.
Forskamtbndningen sker i samarbete med Göteborgs universitet - Centrum för utbildningsvetenskap
och lärarforsloiing (CUL) Utbildningen leder till en filosofie Kcentiatexamen och beräloias pågå under två
och ett halvt år. Under studietiden fullgör den studerande sina uppgifter som lärare inom förvaltoingsområdet i en omfattning som motsvatat 25 %. Statsbidraget utgöts av 75 % av lönekostnaderna.
Tjänsterna tillsätts under fömtsättning att erforderliga statsbidrag lämnas till huvudmannen enligt SFS
2011:576.
Utlysningen av forskartjänsterna kommer i första hand att omfatta två av nedanstående ämnesområden.
1. Ämnesdidaktik med inriktning mot följande ämnen:
a) Svenska
b) Engelska
c) Matematik
d) Något av de naturvetenskapliga ämnena
e) Något av de samhällsvetenskapliga ämnena
2. Pedagogiskt arbete — med inriktning mot idrott och hälsa, alternativt Idrottsvetenskap.
Arbetsgivaten har förhandlat med arbetstagarorganisationerna i detta ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

r f

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida 12

Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att gymnasiechefen får i uppdrag att utlysa fem forskartjänster.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Kommunstyrelserna Mora, Orsa,
Älvdalen

Återrapportering datum
Återrapportering till
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2012-03-26

Dnr GN 2012/59 623

Resebidrag som komplement till busskort

Beslut
Gymnasienämnden beslutar att åtettemitteta ärendet till förvaltningen för att kontrollera att utbetalning
av detta bidtag ät fötenligt med kommunallagen.
Sammanfattning
Det finns elever som är folkbokfötda på adtesset dät bussfötbindelse saknas så att eleverna inte har
möjlighet att komma till skolan i tid eller där turlistan gör att resorna till och från skolan blir oskäligt
långa. Dessa elever erbjuds inackorderingsbidrag för inackordering i Mora.
Om eleven inte inackotdetas och målsman otdnat med ttanspott till närmaste busstation med lämphg
bussförbindelse kan kontant resebidtag utbetalas månadsvis. Det finns även tillfällen då taxitesot till
busstation hat beviljats. Taxitesot faktutetas med verklig kostnad. Sådana taxiresor kan otganisetas som
samåkning med grundskolans skolskjuts.
Resebidrag utbetalas nio månader per läsår för januari - maj och för september - december liksom
inackorderingstillägg, under fömtsättning att eleven inte avbryter sradietna ellet ändtat
folkbokföringsadress.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att kontant resebidtag höjs till 300 ktonot pet månad från och med
höstterminen 2012.
Gymnasiechefen kan bevilja kontant resebidrag och/eller taxiresor i de fall transporten till närmaste
busstation är oskäligt lång. Resebidraget får dock ej överstiga inackotdetingsbidtaget. En skriftlig och
individuellt formulerad ansökan ska lämnas in för handläggning i varje enskilt fall. Beslutet gäller
läsårsvis.
Yrkande
Nils Carlsson ytkat på att åtettemitteta ätendet föt att konttolleta att utbetalning av detta bidtag ät
förenligt med kommunallagen.
Lennatt Sactedeus föteslåt att detta ska ses som en schabloniseting av belopp av en ny modell.
Sändlista

Ansvarig genomförande beslutet

Nils-Erik Nilsson
Återrapportering datum
Återrapportering till
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Dnr

2012/57 621

Dagliga resor på inackorderingsort

Beslut
Gyrnnasienämnden beslutar att inte betala för dagliga resor mellan inackorderingsbostad och skola
oavsett om eleven fått inackorderingstillägg eller ej.
Sammanfattning
Kommuner har ingen skyldighet att ansvara för dagHga resor mellan inackorderingsbostad och skola.
Detta är prövat i Regeringsrätten, dom den 24 mars 2010, mål nr 4418-07.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att inte betala för dagHga resor meUan inackorderingsbostad och
skola oavsett om eleven fått inackorderingstillägg eUer ej.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Administrationen
SYV gymnasieskolan

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Dnr GN 2012/50 612

Ansökan NIU MTB (Mountainbikeorientering)

Beslut
Gymnasienämnden beslutat att S:t Mikaelsskolan ansöker om att få starta en NITJ-utbildning i
Mountainbikeorientering med start 2013.

Sammanfattning
För att stärka framtidens skola och trender inom orienteringssporten så har vi efter en förfrågan ifrån
orienteringsförbundet fått möjligheten att söka N I U MTB (Mountainbikeorientering) till Mora. Inom
ledningsgruppen samt personalen har vi ställt oss positivt till en ansökan. V i kan inom befintlig
verksamhet redan idag se att ett elevintag på 3-4 elever per år är möjligt utan några extra omkostnader.
V i vill i Mora vara en föregångare när det gäller konditionsidrott och därför känns steget från skid OL till
MTB inte som någon svårighet eller belastning. V i tror att vi kommer få en ännu mer framträdande roll
inom idrotten i Mora och på S:t Mikaelsskolan om vi gör en ansökan om att starta
Mountainbikeorientering 2013, eftersom orienteringsförbundet ser oss som en bra kandidat.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att S:t Mikaelsskolan ansöker om att få starta en NlU-utbildning i
Mountainbikeorientering med start 2013.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Rektor för idrottsgymnasiet,
SYV på grundskolan och
gymnasieskolan Mora, Orsa,
Älvdalen

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Studiedag
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare får närvara med arvode på stadiedagen
den 16 april 2012.
Sammanfattning
Onsdagen den 16 april 2012 hålls en heldags stadiedag för nämndens ledamöter och ersättare samt
studie- och yrkesvägledare på grundskola och gymnasieskola, För- och grundskolechefer, kommunchefer
och kommunalråd i Mora-Orsa-Älvdalen.
Under dagen kommer information att ges av Jan Svärdhagen om nya generationens lärande, S:t
Mikaelsskolans lärspridare inom området IT i klassrummet, Jan Sundkvist informerar om
arbetsmarknadsprognoser, gymnasiechef Nils-Erik Nilsson informerar om praxisnära forskning,
rektorerna kommer att få presentera sina program, en rundvandring kommer att göras på skolan och
lunch äter vi på Restaurang- och Hvsmedelsprogrammets restaurang BonAppetit.
Eventuellt kommer ett kort nämndsmöte att. hållas i samband med lunchen.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Kommunstyrelserna Mora, Orsa,
Älvdalen, SYV på grundskolan
och gymnasieskolan Mora, Orsa,
Älvdalen, Rektorer gymnasiet

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Yttrande om ansökan från fristående gymnasieskolor
Beslut
Gymnasienämnden beslutat att noteta ansökningatna och lägga dem till handlingarna utan ytttande.
Sammanfattning av ärendet
Det hat inkommit ansökningat ftån fyra fristående gymnasieskolor där gymnasienämnden har rätt att
yttra sig.
Fjällbyns gymnasieskola, Funäsdalen, ES, SP
Plusgymnasiet AB, Falun, ES, EK, NA, HA, TE
Praktiska Sverige AB, Falun, W S , HA
Falu Frigymnasium AB, E K
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Information från kansliet
Beslut
Gymnasienämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
SYV-organisation
Diskussion har förts att en enda rektor ska ha ansvaret för samtliga Smdie- och yrkesvägledare.
Detta är tillsvidare lagt på is på grund av den rådande rektorsorganisationen.
Vik rektor Gysär-IM
I dagsläget har vi en vikarierande rektor på Gysär-IM i Mora, där intervjuer ska göras med utvalda
sökande den 20 april.
En av rektorerna kommer att frånträda sitt rektorsuppdrag för att eventuellt arbeta med
informationsansvaret. En annan av våra rektorer har på grund av att han har erbjudits arbete på annan
ort sagt upp sig. Nyrekrytering kommer att ske under våren.
Administrationens organisation
Organisationen för administrationen och smdie- och yrkesvägledare ska ses över då nerdragningar kan bh
aktuella även här.
Vikarierande Ekonom
Vikarierande ekonom/administrativchef är udyst på grund av föräldraledighet. Kommunens
ekonomichef Johanna Sammeli och gymnasieförvaltningens ekonom, Eva Axelsson har tittat på
ansökningarna och tagit ut en sökande till intervju som ska hållas den 3 april.
Reskostnader Bollnäs
Förfrågan har kommit från Höghammarskolan i Bollnäs kommun gällande resor mellan hemort och
skola. Höghammarsskolan har organiserat resor och tidigare debiterat hemkommunen. En kommunjurist
har tittat på detta och säger att kommunen ej har skyldighet att betala för resor mellan hem och skola.
Om elever stannar kvar i Bollnäs över helgen får socialförvaltningen betala LSS kostnader. Utredning
pågår. Eventuellt beslut angående detta i samband med studiedagen den 16/4 2012.
Informationsansvar
I Mora kommun utreds frågan och tas upp i nästa beredningsutskott.
A ntagningsläget
Framgår av organisation 2012 under ekonomi.
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Delgivningar

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar och lägger dem till handlingarna.

2012-01-18

Sandvikens kommun
Dnr 2012/18
Samverkansavtal för nationell idrottsutbudning (NIU)

2012-02-12

Gymnasienämnden
Protokoll från Gymnasienämndens beredning.
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Kommande ärenden
-

-

Budget 2013
Reskostnader Bollnäs
Elevhälsoplan
Informationsansvaf
Revidering av Dokumenthanteringsplan
Namnfrågan
Yttrande över motion från Orsa kommun
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Övriga frågor

SFI
Gunilla Elings Friberg vidarebefordrar en fråga hon fått hur man ska göra för att tenta av SFI om man
inte är klar inom utsatt tid utan läser vidare på Språkverkstaden. Idag finns ingen möjlighet att tenta av
sina kunskaper i vårt område, ibland har man fått skicka elever till Borlänge. Gymnasiechefen tar upp
frågan med rektor för SFI, Gun Höglund för att se om man kan utföra prövning for dessa SFI-elever i
egen regi.

