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Håkan Yngström (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora 
Anders Björklund (C) Älvdalen 
Gunnel Söderberg (M) Mora 
Emma Ljuden (S) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora t o m § 39 
Per Göransson (S) Mora 
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa 
Shigeru Ishida (L) Orsa 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Kent Eriksson (S) Älvdalen, tjänstgörande ersättare 
Lennart Sacredeus (KD) Mora, ej tjänstgörande ersättare t o m 
§ 39> tjänstgörande ersättare fr o m § 40 
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, ej tjänstgörande ersättare 

Marie Ehlin, gymnasiechef 
Lena Rowa, rektor § 40, § 42 
Christoffer Gyllenkall, Mora högskolecentrum § 42 
Åsa Böhlmark, Mora högskolecentrum § 42 
Per Svalas, lärare § 41 
Marielle Hjort, lärare § 41 
Ulla Jons, nämndsekreterare 

Gunilla Elings-Friberg 

Mora Gymnasium, 2017-11-17 
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Ujla Jons, sekreterare 
38-44 

Håkan Yngstrom, ordförande 

Gunilla Elings-Friberg, justerare 
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§38 MK GGN 2017/00127-11 

Verksamhetsuppföljningsprognos september 2017 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos september 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 2 225 tkr per sista september 2017. 

De stora avvikelserna mot budget är: 
• Interkommunala intäkter avviker negativt med 2 452 tkr. Prognosen på helår är 

en negativ avvikelse med nästan 3 900 tkr, då antalet elever från andra 
kommuner blev lägre än förväntat. 

• Interkommunala kostnader avviker positivt mot budget för Mora och Älvdalen 
med 89 tio; respektive 391 tkr. För Orsa avviker de negativt med 829 tio-. På 
helår prognostiseras en positiv avvikelse för Älvdalen på ca 970 tkr. För Mora 
och Orsa prognostiseras negativa avvikelser med ca 70 tkr respektive ca 820 
tia-. 

• Administration avviker positivt med 502 tkr, på grund av sjukslaivningar som 
inte ersatts fullt ut, samt budgeterade marknadsförings-
/annonseringskostnader som inte kommer nyttjas i sin helhet. På helår 
prognostiseras därmed en positiv avvikelse på ca 900 tkr. 

• Lokaler avviker positivt med 546 tkr, dels beroende på att lokaler sagts upp, 
dels beroende på att aloivitetsytan ännu inte färdigställts samt att kostnaderna 
för inköp av möbler, lokaltillbehör, sophämtning och lokalvård ligger något 
under de budgeterade kostnaderna. På helår prognostiseras en positiv avvikelse 
på ca 200 tio- på grund av lämnade lokalytor. 

Utdragsbestyrkande 
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Ack resultat Ack Periodens Årsbudget Prognos Ärsav-
Jan - Sep 17 budget 

Jan - Sep 
17 

avvikelse Jan-Dec 17 2017 vikelse 
2017 

Driftbidrag 125599 125599 0 167465 167465 0 
Gymnasienämnd -339 -209 -129 -279 -379 -100 
Gy Undervisning -41409 -41409 O -55212 -55212 0 
Läromedel -5420 -7221 1801 -9628 -8555 1073 
Gy Skolmåltider -4084 -4200 116 -5600 -5600 0 
Skols/Inack Mora -562 -548 -15 -730 -780 -50 
Skols/Inack Orsa -315 -270 -45 -360 -460 -100 
Skols/Inack Älvdalen -472 -548 76 -730 -730 O 

Interkom Intäkter 11868 14320 -2452 19093 15207 -3886 
Interkom Kost Mora -15406 -15495 89 -20660 -20726 -66 
Interkom Kost Orsa -8474 -7645 -829 -10193 -11014 -821 
Interkom Kost Älvdalen -13098 -13489 391 -17985 -17019 966 
Gy Elevhälsa -1583 -2060 476 -2746 -2746 0 
Gymnasiesär -2099 -2061 -38 -2748 -2748 O 

Grundläggande Vux -1720 -1805 85 -2407 -2407 0 
Gymnasial Vux -1640 -1891 251 -2521 -2521 0 
Särskild Vux -424 -357 -67 -476 -476 0 
Högskola -622 -751 129 -1001 -1001 0 
SFI 62 -926 988 -1235 -735 500 
Administration -12588 -13090 502 -17453 -16553 900 
IT-Kostnader -6478 -6327 -151 -8436 -7786 650 
Lokaler -17967 -18513 546 -24684 -24484 200 
Övriga Personalkost -605 -454 -151 -605 -605 0 
Ej Fördelade Medel 0 -652 652 -869 -135 734 

2225 0 2225 0 0 0 

C justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I tabellen nedan redovisas respelctive kommuns driftbidrag för år 2017, samt hur detta 
prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna. 

Mora O r s a Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 93 778 39 524 34163 167 465 

56% 24% 20% 100% 

Direkta -11889 -7 855 -15 627 -35 371 

34% 22% 44% 100% 

G y m n a s i e t -68052 -25381 -16589 -110022 

62% 23% 15% 100% 

Gysär -3887 -1727 -648 -6262 

62% 28% 10% 100% 

G r u v -1780 -1559 -598 -3937 

45% 40% 15% 100% 

G y v u x -3088 -1342 -872 -5302 

58% 25% 16% 100% 

Särski ld vux -787 -61 0 -847 

93% 7% 0% 100% 

S F I -1799 -1873 -678 -4350 

41% 43% 16% 100% 

Högsko lecent rum -962 -206 -206 -1374 

70% 15% 15% 100% 

Ej fördelade medel 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Totalt 1534 -479 -1055 0 

Beslutsunderlag 
Verlcsamhetsuppföljningsprognos september 2017. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos september 2017. 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 

Utdragsbestyrkande 
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§39 MK GGN 2017/00280-2 

Sammanträdesplan 2018 Gymnasienämnden 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens förslag t i l l sammanträdesplan 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag til l sammanträdesdagar för gemensamma gymnasienämnden samt 
gymnasienämndens beredning för år 2018 har upprättats enligt nedan. 
Gymnasienämnden sammanträder på onsdagar ld 09:00-12:00 och 
gymnasienämndens beredning på måndagar ld 09:00-12:00 om inget annat anges. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan för gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens förslag til l sammanträdesplan 2018. 

Sändlista 
Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen. 
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§40 MK GGN 2017/00263-1 

SFI-undervisning Särna 

Beslut 
Enligt samverkansavtalets intentioner och förslag från integrationsenheten i Älvdalens 
kommun beslutar Gymnasienämnden att snarast erbjuda närundervisning inom SFI i 
Särna. 

Yrkande 
Anders Björklund (S) yrkar bifall t i l l tjänsteförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt ett tidigare beslut i gymnasienämnden §6/2015 2015-02-04 så har gymnasie
nämnden beslutat elever bosatta i Särna ska erbjudas distansundervisning tills vidare. 
Vid ändrade förutsättningar ville gymnasienämnden ta ny ställning til l att bedriva när
undervisning i Särna. 

Integrationschefen i Älvdalen, har aviserat att de kommer att ta emot fler nyanlända 
med placering i Särna. 

I dagsläget finns en vuxen singel och en vuxen med ett 5-årigt barn placerade i Särna. 
Den 1-3 oktober kommer det 3 ensamma vuxna som placeras i Särna. Under hösten 
kommer Älvdalen att få minst 7 anvisningar. Kommunen kommer att placera flera av 
dem i Särna. 

Integrationschefens prognos är att det i slutet av oktober är ca 6 - 7 vuxna nyanlända 
som bor i Särna. Älvdalens kommun kommer fortsätta placera i Särna under vintern 
2017 och under 2018. 

I dagsläget åker de två som finns i Särna ner til l Älvdalen för närundervisning. 

Strategiskt är det lättare för Älvdalens kommun att placera i Särna om det finns SFI-
undervisning på plats. 

Att återinföra närundervisning i Särna skulle kosta 600 000 kr per år. Denna under
visningsgrupp blir därmed förhållandevis dyr, med tanke på att det finns utrymme på 
SFI i Älvdalen för dessa elever. Kostnaderna är dock svåra att beräkna då det beror på 
hur många elever det blir i gruppen. 

Ur ett elevperspelctiv så är det bäst om undervisningen kan vara i Särna då eleverna 
annars får långa skoldagar på grund av restiden ner till Älvdalen. 

Kvalitetsmässigt är SFI i Älvdalen att föredra då det finns fler pedagoger. I Särna blir 
det ett ensamjobb som försvårar kollegialt lärande. Det finns även svårigheter med 
rekrytering. Det finns också risk för att eleverna befinner sig på mycket olika nivåer och 
ska läsa olika kurser. 

Utdragsbestyrkande 
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En möjlig lösning är att vidareutveckla distansundervisningen för elever bosatta i Särna 
så att de slipper restiden ner till Älvdalen. Nackdelarna med distansundervisning är att 
denna målgrupp ofta har svårt att tillgodogöra sig undervisningen via distans. Vissa 
elever är studieovana och att lära sig ett nytt språk underlättas av närundervisning. 

Förvaltningen ser farhågor med placeringar i Särna då konsekvenserna innebär 
placeringar av familjer med ungdomar som går på Språkintroduktion som endast 
erbjuds i Mora. 

Enligt Mora, Orsa och Älvdalens avtal om den gemensamma gymnasienämnden under
punkten omfattning ska SFI så långt möjligt ska bedrivas i de kommundelar där 
eleverna är lokaliserade. Älvdalens kommun har därmed rätt att kräva att 
undervisningen ska bedrivas i Särna om kommunen har SFI-elever bosatta i 
kommundelen. 

Ett beslut om närundervisning i Särna belastar Älvdalens kommun då kostnaderna 
enligt samverkansavtalet baseras på faktisk kostnad per elev, fördelat per kommun, 
beroende på studieform och skolhuvudman. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Enligt samverkansavtalets intentioner och förslag från integrationsenheten i Älvdalens 
kommun beslutar Gymnasienämnden att snarast erbjuda närundervisning inom SFI i 
Särna. 
Sändlista 
Integrationschef Älvdalens kommun 
Rektor Mora vuxenutbildning 

Mujterandes signatuf J Utdragsbestyrkande 
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§41 MK GGN 2017/00254-2 

Genomförbarhetsstudie International Baccalaureate 

Beslut 
Gymnasienämnden uppdrar gymnasieförvaltningen att påbörja en utredning med 
syftet att ansöka om International Baccalaureate 1 april 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd studentexamen som finns 
på över 2 000 skolor i mer än 125 länder. Det är en universitetsförberedande 
utbildning där alla ämnen läses på engelska. 

Själva IB-utbildningen är tvåårig, men i Sverige omfattar IB tre års studier precis som 
alla andra gymnasieprogram. Det första året är ett förberedande år under vilket det är 
svenska gymnasiekurser som läses och sedan följer den tvååriga IB-utbildningen. 

Godkännandeprocessen tar normalt mellan två och tre år. Tanken med processen är att 
IB ska kunna garantera att varje skola oavsett var den ligger håller samma höga 
standard. 

IB: s standardtillståndsprocess fungerar genom fyra huvudfaser. Processen börjar med 
att fylla i en ansölcningsblankett på övervägningsstadiet och slutar med ett beslut om 
auktorisation från IB. 

När man ansöker för att bli IB skola kommer IB först att be om att få en 
intresseansökan där syftet är att ta ställning till hur skolans struktur ser ut (passar 
skolan att bli en IB skola?), skolans ledare och även en person som ska vara 
huvudansvarig för programmet måste sättas in i IBs undervisningsfilosofi och struktur 
för att se vilka behov skolan har för att kunna starta upp programmet. Utifrån vad som 
framkommer i detta tar skolan beslut om att begära kandidatur och IB tar i sin tur 
beslut om kandidatur. Denna ansökan ska innehålla utredningen från intresseansökan 
där de ska framgå hur kompatibel skolan är i förhållande til l IBs kursplan både i 
struktur, kultur att syfte. En plan för hur man planerar att tillmötesgå kraven IB har på 
sina skolor samt även en plan som redovisar skolans budget för IB-programmet och 
planer för fortbildning av de lärare som ska undervisa på programmet. 

För närvarande ligger ansökningsavgiften på ca 300o€ för att ansluta sig til l IBDP. 
Avgiften för IBCP ligger för närvarande på ca 66oo€. Det finns två deadlines för 
ansökningar under året 1 april och 1 oktober. Den årliga avgiften ligger för närvarande 
på ca 7l4o€/år och där kan det tillkomma extra avgifter för kostnader för boende vid 
besök mm av IBs organisation. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Information om International Baccalaureate 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden uppdrar gymnasieförvaltningen att påbörja en utredning med 
syftet att ansöka om International Baccalaureate l april 2018. 

Sändlista 
Marknadsförare Mora gymnasium 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 11(14) 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-11-08 
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-95 

§42 

Informationsärenden 
1. Vuxenutbildning och Högskolecentrum 

Relctor Lena Rowa relctor vuxenutbildning, Christoffer Gyllenkall och Åsa 
Böhlmark på Mora högskolecentrum informerar. Högslcolecentrum håller 
till på Kyrkogatan i Mora och har en filial i Älvdalen. De erbjuder: 27 
studieplatser, generösa öppettider, uppdaterad miljö, tentamen, 
personella resurser. Under höstterminen har man hittills haft 204 
studenter. Fördelat på Mora 69 %, Orsa 16 %, Älvdalen 15 %. Flest 
studenter går sjuksköterskeprogrammet. I snitt är 18 studenter per dag 
inne och studerar på Mora högskolecentrum. Fler gör även sina 
vuxenutbildningsprov här. 

Visionen är att bli ett centrum för vuxnas lärande, en plats för alla 
vuxenstuderande. Behov finns i alla nivåer. Elever behöver genomföra 
nivåtester, nationella prov och prövningar. Idag är det fullbelagt på 
Högslcolecentrum. 

2. Information elevräkning 2017 

Gymnasiechefen informerar om elevräkningen som gjorts i oktober. 
Antalet elever på Mora gymnasium ökar då åk 1 som började på hösten 
var betydligt fler än åk 3 som gick ut i juni. Totalt går 756 elever på de 
nationella programmen, 251 elever på Introduktionsprogrammen varav 
159 elever på Språkintroduktion. På gymnasiesärskolan går 22 elever. 
Totalt antal elever på ungdomsgymnasiet är 1029. Gymnasiechefen 
informerade även hur elever i åk 1 valt t i l l andra orter. 

Vuxenutbildningen Mora, Orsa och Älvdalen har just nu 74 aktiva elever 
på Grundläggande vux, 287 aktiva elever på Gymnasial vux, 224 aktiva 
elever på SFI och 14 aktiva elever på Särvux. 

3. Likabehandlingsärenden 

RO2 har haft två ärenden under perioden som retts ut och nu är 
avslutade. 

4. Uppföljningslista 2017-10-30 MK GGN 
2017/00030-7 

Utdragsbestyrkande 
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5. Information från presidieträff 1 november 2017 

Gymnasiechefen redogjorde om information från presidieträffen. 
Kostnaden per elev 2016 på Mora gymnasium 130 400 lar, jämförbara 
kommuner 139 900 lo-, Dalarnas län 128 300 ler. 

Digitalisering 

Högre förväntningar ställs av medborgare och personal på digitala system 
i skolan. RPA - robot process automation. Det är en mjukvara som 
automatiserar regelbaserade processer. Detta skulle kunna ge 
automatiserade beslut t ex busskort, IKE, faktureringar, administrativt 
arbete inom elevregistrering, personal mm. 

Vuxenutbildningen 

Lokalisering vux. Önskemål om sammanhållen vuxenutbildning. 
Önskemål om lokalisering i Orsa och Älvdalen. Vuxenutbildning ska 
bedrivas i samtliga samverkande kommundelar. 

Utdragsbestyrkande 
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§43 

Delegationsbeslut 
1. Anställningsavtal. Lärare 2017-11-06 — MK GGN 2017/00266-1 

2018-06-14. 

2. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 - MK GGN 2017/00269-1 
2018-08-08 

3. Anställningsavtal. Lärare 2017-10-01 — MK GGN 2017/00283-1 
tillsvidare 

4. Anställningsavtal. Lärare 2017-10-14 — MK GGN 2017/00286-1 
2017-10-29 

5. Anställningsavtal. Modersmålslärare 2017- MK GGN 2017/00288-1 
10-16 — 2017-12-31. 

6. Anställningsavtal. Lärare 2017-10-01 — MK GGN 2017/00293-1 
tillsvidare 

7. Anställningsavtal. Lärare 2017-10-30 — MK GGN 2017/00294-1 
2017- 12-22. 

8. Anställningsavtal. Lärare 2017-11-06 — MK GGN 2017/00296-1 
2018- 07-13. 

9. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 ~ MK GGN 2017/00297-1 
tillsvidare 

Utdragsbestyrkande 
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§44 

Delgivningar 
1. Beslut gällande Ansökan om godkännande 

som huvudman för gymnasieskola vid 
Scandinavian College Falun 

2. Beslut - Ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid 
Primusgymnasiet i Mora kommun 

3. Beslut - Ansökan om godkännande som 
huvudman för särskild variant och 
riksrekryterande yrkesutbildning 

4. Dokumentation vid påbörjad utredning 
enligt likabehandlingsplan 

5. Dokumentation vid påbörjad utredning 
enligt likabehandlingsplan 

6. Påbörjad utredning enligt 
likabehandlingsplan 

7. Dokumentation vid påbörjad utredning 
enligt likabehandlingsplan 

MK GGN 2017/00055-3 

MK GGN 2017/00064-12 

MK GGN 2017/00066-3 

MK GGN 2017/00274-1 

MK GGN 2017/00277-1 

MK GGN 2017/00278-1 

MK GGN 2017/00279-1 

Utdragsbestyrkande 


