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Gem Gymnasienämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Under skrifter: 

Konferensrummet Mora Gymnasium, 2017-09-27 ld. 09:00 
11:30 

Håkan Yngström (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora 
Anders Björklund (S) Älvdalen 
Emma Ljuden (S) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora 
Per Göransson (S) Mora 
Mari Rustad (S) Älvdalen 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare 

Marie Ehlin, gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 

Emma Ljuden 

Mora gymnasium, 2017-10-04 

Jojls, sekreterare 

Paragraf 

29-30, 32-37 

Håkan Yngström, ordlörände 

Emma Ljudén, justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

Överklagningstid: 2017-10-04 - 2017-10-25 

Anslaget sätts upp: 2017-10-04 Anslaget tas ner: 2017-10-26 

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Gem Gymnasienämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Konferensrummet Mora Gymnasium, 2017-09-27 ld. 09:00 
10:00 

Håkan Yngström (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora 
Anders Björklund (S) Älvdalen 
Emma Ljudén (S) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora 
Per Göransson (S) Mora 
Mari Rustad (S) Älvdalen 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Under slcrifter: 

Marie Ehlin, gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 

Emma Ljudén 

Mora gymnasium, 2017-09-27 

Paragraf 31 

Emma Ljudén, justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2017-09-27 

Överklagningstid: 2017-09-27 - 2017-10-18 

Anslaget sätts upp: 2017-09-27 Anslaget tas ner: 2017-10-19 

Förvarmgsplats för protokollet: Mora Gymnasium 

Underslmft Utdragsbestyrkande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§29 MK GGN 2017/00224-4 

Förslag till revidering av reglemente och avtal för 
gymnasienämnden 

Beslut 
Gymnasienämnden ställer sig positiv til l föreslagna ändringar i avtal och reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har initierat och ansöker under hösten 2017 om att få bedriva 
yrkeshögskoleutbildningar. Mora gymnasium förslås vara huvudman och lämpligt bör 
detta innebära tillägg i gymnasienämndens avtal om samverkan och reglemente. 

Kommunledningskontoret i Mora har upprättat förslag till nytt reglemente och avtal. 
Ändringarna framgår i bifogat förslag til l nytt reglemente och avtal. Det som tagits bort, 
ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv. 

Planen är att kommunfullmälctige ska ta beslut i november/december och att 
förändringarna träder i kraft 2018-01-01 

Beslutsunderlag 
Remiss av förslag till ändring och tillägg i gemensamma gymnasienämnden 
Förslag til l reglemente 
Förslag till avtal 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden ställer sig positiv til l föreslagna ändringar i avtal och reglemente. 

Sändlista 
Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen 

Juslerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§30 MK GGN 2017/00127-9 

Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2017 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1077 tkr per sista augusti 2017. 

De stora avvikelserna mot budget är: 
• Interkommunala intäkter avviker negativt med 2 631 tkr. Prognosen på helår 

blir en negativ avvikelse på nästan 3 600 tkr (jämfört med julis 2 400 tkr), då 
antagningssiffrorna från juli såg väldigt bra ut, men det verkliga elevantalet 
från andra kommuner blev mycket lägre. 

• Interkommunala kostnader avviker positivt mot budget för Mora och Älvdalen 
med 220 tkr respektive 602 tkr. För Orsa avviker de negativt med 668 tkr. På 
helår prognostiseras positiva avvikelser för Mora och Älvdalen på ca 550 tkr 
respektive 1120 tkr. För Orsa prognostiseras en negativ avvikelse på ca 970 tkr. 

• Gymnasial vuxenutbildning avviker positivt med 530 tkr på grund av erhållet 
statsbidrag för traineeutbildning, som kommer betalas tillbaka. Prognos på 
helår enligt budget. 

• Administration avviker positivt med 377 tkr på grund av sjukslcrivningar som 
inte ersatts fullt ut. Prognosen för helår blir en positiv avvikelse på ca 600 tkr. 

• Lokaler avviker positivt med 273 tkr, dels beroende på att lokaler sagts upp, 
dels beroende på att alctivitetsytan 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 tkr på grund av lämnade lokalytor. 

• Läromedel och IT avviker positivt med 1740 tkr respektive 348 tkr. Då det 
fortfarande vid denna tidpunkt är så pass stora avvikelser finns det anledning 
att anta att kostnaderna inte kommer upp i budgeterade nivåer. Antalet elever 
har också visat sig vara färre än vad antagningssiffrorna från juli visade, vilket 
också til l viss del påverkar prognosen för dessa poster. Vid årets slut 
prognostiseras positiva avvikelser för läromedel och IT med ca 1100 tkr 
respektive ca 650 tkr. 

r 
Justefahdes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ack 
resultat 
Jan -
Aug 17 

Ack 
budget 
Jan -
Aug 17 

Periodens 
avvikelse 

Ärsbud 
get 
Jan -
Dec 17 

Prognos 
2017 

Årsawikelse 
2017 

Driftbidrag 111643 111643 0 167465 167465 0 

Gymnasienämnd -312 -186 -126 -279 -379 -100 

GY Undervisning -36965 -36808 -157 -55212 -55212 0 

Läromedel -4679 -6419 1740 -9628 -8555 1073 

GY Skolmåltider -3663 -3733 71 -5600 -5600 0 

Skols/Inack Mora -525 -487 -38 -730 -830 -100 

Skols/Inack Orsa -289 -240 -49 -360 -560 -200 

Skols/Inack Älvdalen -410 -487 77 -730 -840 -110 

Interkom Intäkter 10098 12729 -2631 19093 15500 -3593 

Interkom Kost Mora -13553 -13773 220 -20660 -20105 555 

Interkom Kost Orsa -7464 -6795 -668 -10193 -11160 -967 

Interkom Kost Älvdalen -11388 -11990 602 -17985 -16862 1123 

GYElevhälsa -1809 -1831 21 -2746 -2746 0 

Gymnasiesär -1777 -1832 55 -2748 -2748 0 

Grundlägg Vux -1553 -1605 52 -2407 -2407 O 

Gymnasial Vux -1151 -1681 530 -2521 -2521 O 

Särskild Vux -373 -317 -56 -476 -476 0 

Högskola -550 -667 117 -1001 -1001 0 

SFI -972 -823 -149 -1235 -1235 0 

Administration -11259 -11635 377 -17453 -16853 600 

IT-Kostnader -5276 -5624 348 -8436 -7786 650 

Lokaler -16184 -16456 273 -24684 -24484 200 

Övr Personalkost -515 -403 - i l l -605 -605 0 

Ej Fördelade Medel 0 -579 579 -869 0 869 

1077 0 1077 0 O 0 

Utdragsbestyrkande 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 
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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 Orsa Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 93 778 39 524 34 163 167 465 

56% 24% 20% 100% 

Direkta -11 141 -8 033 -15 534 -34 707 

32% 23% 45% 100% 

Gymnasiet -68127 -25482 -16544 -110153 

62% 23% 15% 100% 

Gysär -3892 -1730 -649 -6271 

62% 28% 10% 100% 

Gruv -1782 -1560 -598 -3941 

45% 40% 15% 100% 

Gyvux -3093 -1344 -874 -5310 

58% 25% 16% 100% 

Särskild vux -788 -61 0 -848 

93% 7% 0% 100% 

SFI -2010 -2093 -758 -4861 

4 1 % 43% 16% 100% 

Högskolecentrum -962 -206 -206 -1374 

70% 15% 15% 100% 

Ej fördelade medel 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Totalt 1983 -984 -999 0 

Prognosen skiljer sig från verlcsamhetsuppföljning 2 (VUP 2) beroende på förändringar 
i elevantal. VUP 2 baserade sig på statistik från den slutliga antagningen. I statistik för 
september månad kan vi nu göra en mer rättvisande prognos för året. Det är skillnader 
i elevantal både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen vilket innebär en förändring 
i fördelning av kostnader på ungdomsgymnasiet såväl som vuxenutbildningen. 
Tabellen nedan visar förändringen från prognos i VUP 2 jämfört med nuvarande 
prognos. 

Utdragsbestyrkande 
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Mora Orsa Älvdalen Totalt 
Driftbidrag 0 0 0 0 

Direkta -490 -680 -628 -1 797 

Gymnasiet 445 -156 959 1249 

Gysär 266 21 -211 75 

Gruv 18 -55 86 49 

Gyvux 186 -106 13 93 

Särskild vux 0 11 0 11 

SFI 281 -125 60 120 

Högskolecentrum 0 0 0 0 

Ej fördelade 
medel 112 48 40 200 

Totalt 817 -1 041 320 0 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2017 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner Veiicsamhetsuppföljningsprognos augusti 2017. 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa, Älvdalens kommuner 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 MK GGN 2017/00235-1 

Beslut om program och inriktningar HT 2018 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att behålla nuvarande program, inriktningar och profiler 
inför läsåret 2017/18. 

Nationellt program Inriktning 
Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 

Måleri 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
El- och energi-programmet Elteknik 
Estetiska programmet Bild- och formgivning 

Musik 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 

Naturvetenskap och samhälle 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 
Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 
Telcnikprogrammet Teknikvetenskap 

Design- och produlctutveclding 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Gymnasial lärlingsutbildning inom Bygg, Restaurang, Industri, Hotell och 
turism, Fordon 
Estetprogrammet har en minimigräns för antagning på 12 elever (totalt för båda 
inriktningarna) till årskurs 1. 

Kulturprofilen byter namn till Kommunikationsprofilen. 

Friskvårds- och Kommunikationsprofilen har en minimigräns för antagning på 12 
elever gällande vardera inriktningen til l årskurs 1. Maxgräns på profilerna blir 25 elever 
per inriktning. 

Ny inriktning, naturvetenskap och samhälle, på naturvetenskapsprogrammet inrättas 
fr.o.m. läsår 18/19 för NA17 och senare. 

Lärlingsutbildning görs möjligt från åk 2 inom: 
• Fordonsprogrammets inriktning lastbil och mobila maskiner 
• Restaurang och livsmedelsprogrammets inriktningar bageri och servering 
• Bygg-och anläggningsprogrammet inom inriktningarna husbyggnad och 

plåtslageri samt utgång mot Specialyrken (glasmästare, plattsättare och 
golvläggare) för att möta branschens behov. 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

A ^Usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Lärlingsutbildning från årskurs ett är sökbart för Hotell- och turism samt industri
programmet. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasienämnden bör ta beslut om vilka nationella program och inriktningar som 
skall vara sökbara inför höstterminen 2018. Detta för att blivande elever ska kunna ha 
god framförhållning och vetskap om skolans utbud. Enligt SKOLFS 2016:80 skall 
huvudmannen lämna uppgift t i l l Skolverket om studievägar senast 1 oktober året innan 
huvudmannen planerar att erbjuda studievägen. 

För närvarande erbjuds: 

Nationellt program Inrilctning 
Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 

Måleri 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
El- och energi-programmet Elteknik 
Estetiska programmet Bild- och formgivning 

Musik 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och servering 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

Telcnikprogrammet Teloiikvetenskap 
Design- och produlctutveckling 

Vård- och omsorgsprogrammet 
Gymnasial lärlingsutbildning inom Bygg, Restaurang, Industri, Hotell och 
turism, Fordon 

Beslutsunderlag 
Antalet elever i årskurs ett är betydligt fler än tidigare år. Fordons- och transport
programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet är de minsta programmen. 
Dessa program är dock viktiga för att bereda plats åt eleverna på yrkesintroduktion. 

Generellt är det mycket god fyllnadsgrad på programmen och därför föreslås samtliga 
nuvarande program och inriktningar behållas även inför nästa läsår. 

Antal elever per program enligt den preliminära elevräkningen redovisas enligt nedan: 
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Program Mora Gymnasium Å k i Åk 2 Åk 3 Å k 4 
Totalt 

BA 32 24 20 76 
BF 17 21 20 58 
E E 13 11 10 34 
E K 62 48 53 163 
ES l l 16 7 34 
FT 14 11(2) 6(2) 1(1) 32 (5) 
R L 9 d ) 6(2) 7(3) 2(2) 24 (8) 
NA 39 30 28 97 
VO 16 18 13 (3) 1(1) 48 (4) 
SA 31 30 25 86 
T E 33 39 25 2 99 
SKID12 16 16 

Lärlingsutbildning inom 
Bygg, Restaurang, Industri, 
Hotell och turism, Fordon 

4 10 3 17 

Totalt på nationella program 281 (1) 264 (4) 217(8) 22 (4) 784 (17) 
(Varav IMYRK och IMPRO elever) 

Estetprogrammet 
Estetprogrammet föreslås få en minimigräns för antagning på 12 elever (totalt för båda 
inriktningarna) til l årskurs 1. 
Lärlingsutbildning 

Lärlingsutbildning görs möjligt från åk 2 inom: 

• Fordonsprogrammets inriktning lastbil och mobila maskiner 
• Restaurang och livsmedelsprogrammets inriktningar bageri och servering 
• Bygg-och anläggningsprogrammet inom inriktningarna husbyggnad och 

plåtslageri samt utgång mot Specialyrken (glasmästare, plattsättare och 
golvläggare) för att möta branschens behov. 

Lärlingsutbildning från årskurs ett är sökbart för Hotell- och turism samt 
industriprogrammet. 

Profilerna 

Gymnasienämnden erbjuder även Friskvårdsprofilen och Kulturprofilen. 
Kulturprofilen erbjuds nu för tredje året. 

Ä k i Ä k 2 Ak 3 
Friskvårdsprofilen 39 15 23 
Kulturprofilen 7 7 5 

Båda inriktningarna föreslås finnas kvar. Dock föreslås en minimigräns för antagning 
införas på 12 elever gällande vardera inriktningen till årskurs 1. Maxgräns på profilerna 
blir 25 elever per inriktning. 

Utdragsbestyrkande 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 
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Kulturprofilen föreslås byta namn till Kommunikationsprofilen. På inrådan av elever 
som går kulturprofilen åk 1-3 så måste vi byta namn. Eleverna är helt övertygade om att 
ordet lcultur är vilseledande, missvisande, svårt att tolka och det är svårt att föreställa 
sig vad man gör på en sådan kurs. Begreppet Kommunikationsprofilen är lättare att 
förstå och kursen de läser heter också så. Innehållet i kursen handlar om att uttrycka 
sina åsikter, få fram sitt budskap, både för stor och liten grupp/ publik, öka sin sociala 
kompetens ligger i fokus i kursen. Ordet kommunikation är en tydligare beskrivning av 
profilen. 

Ny inriktning NA - NATSAM 

Ny inriktning, Naturvetenskap och samhälle, på naturvetenskapsprogrammet föreslås 
inrättas fr.o.m. läsåret 18/19 för NA17 och senare. 

Elevantalet har stadigt ökat de senaste åren och på Mora gymnasium finns två klasser 
på naturprogrammen sedan hösten 2016. Den nya inriktningen innebär en förändring 
av två kurser - fysik2 och kemi2 byts ut mot samhällskunskap2 och geografii. 
Studieplanen måste därmed förändras så att kursen samhällskunskapi förläggs i 
årskurs två istället för årskurs tre. 

Eftersom det redan är två grupper på programmet kommer förändringen inte få några 
överblickbara ekonomiska konsekvenser, varken positiva eller negativa. En möjlig 
konsekvens är att fler elever kan komma att ldara kurserna på programmet med något 
högre resultat då fysik2, som nu byts ut, är en svår kurs. Möjligen kan det medföra 
något färre stödinsatser inom programmet. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att behålla nuvarande program, inriktningar och profiler 
inför läsåret 2017/18. 

Nationellt program Inriktning 
Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 

Måleri 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 

Juridik 
El- och energi-programmet Elteknik 
Estetiska programmet Bild- och formgivning Estetiska programmet 

Musik 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 

Naturvetenskap och samhälle 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 
Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 
Teknikprogrammet Teknikvetenskap 

Design- och produktutveckling 
Vård- och omsorgsprogrammet 
Gymnasial lärlingsutbildning inom Bygg, Restaurang, Industri, Hotell och 
turism, Fordon 

Utdragsbestyrkande 
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Estetprogrammet har en minimigräns för antagning på 12 elever (totalt för båda 
inriktningarna) till årskurs l . 

Kulturprofilen byter namn till Kommunikationsprofilen. 

Friskvårds- och Kommunikationsprofilen har en minimigräns för antagning på 12 
elever gällande vardera inriktningen til l årskurs 1. Maxgräns på profilerna blir 25 elever 
per inriktning. 

Ny inrilctning, naturvetenskap och samhälle, på naturvetenskapsprogrammet inrättas 
fr.o.m. läsår 18/19 för NA17 och senare. 

Lärlingsutbildning görs möjligt från åk 2 inom: 
1. Fordonsprogrammets inriktning lastbil och mobila maskiner 
2. Restaurang och livsmedelsprogrammets inriktningar bageri och servering 
3. Bygg-och anläggningsprogrammet inom inriktningarna husbyggnad och 

plåtslageri samt utgång mot Specialyrken (glasmästare, plattsättare och 
golvläggare) för att möta branschens behov. 

Lärlingsutbildning från årskurs ett är sökbart för Hotell- och turism samt 
industriprogrammet. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Sändlista 
Studie- och yrkesvägledare Mora gymnasium 
Studie- och yrkesvägledare grundskolan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 
Marknadsförare Mora gymnasium 
Schemaläggare Mora gymnasium 
Elevantagningen Falun 
APU-samordnare Mora gymnasium 
Skolverket (senast 1 oktober) 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-09-27 
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-90 

14(20) 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

MK GGN 2017/00255-1 

Inackorderingstillägg 2018 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta riktlinjer och ersättning för inackorderingstillägg 
enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Inackorderingstillägget ska lägst vara 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2018 
uppgår til l 45 500 kr och 1/30 motsvarar då 1517 ler. 

Ersättning för inackordering inom länet avrundas uppåt ti l l 1520 ler. Det innebär en 
ökning med 30 ler/månad jämfört med 2017 för elever inom länet. 

Ersättning för elever utanför länet föreslås höjas ti l l 1750 ler, en ökning motsvarande 
30 kr. 

Beslutsunderlag 
Pdktlinjer för inackorderingstillägg 2018 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta riktlinjer och ersättning för inackorderingstillägg 
enligt bilaga. 

Sändlista 
Marknadsförare gymnasiet 
Studie och yrkesvägledare grundskolan Mora, Orsa och Älvdalen samt gymnasiet. 

Justprandes signatur Utdragsbestyrkande 



I GYMNASIEFÖRVALTNINGEN MORA KOMMUN 
Regler 2018-01-01 Sida 1 av 2 

INACKORDERINGSTILLÄGG FÖR E L E V E R I D E N 
KOMMUNALA GYMNASIESKOLAN OCH D E N 
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN (UNDER 20 ÅR) 

Inackorderingstillägg 

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. 
För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägg utgår dock längst till och med första 
kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år. 

Vad gäller vuxenutbildningar begränsas ansvaret till att gälla endast de utbildningar där kommunen är 
skyldig att svara för kostnaderna, exempelvis när eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns 
komvux. 

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor under den tid du 
verkligen är elev på skolan. Tilläggets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet 
och skolan. 

En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i 
dess närhet. Du kan alltså inte få resebidrag eller busskort inom skolorten om du har inackorderingstillägg 
och du är därmed inte berättigad inackorderingstillägg för de månader du eventuellt haft 
busskort/resebidrag. 

Kopia på hyresavtalet skall därför alltid bifogas ansökan eller så kan du be din hyresvärd 
att fylla i ett intyg ("Hyresintyg") och bifoga till din ansökan. Blanketten finns på skolans 
hemsida. 

På baksidan av blanketten finns en ruta längst ned till höger "Intyg om studier" som din skola skall fylla i -
innan du skickar in din ansökan till oss. 

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägget med följande belopp per 
månad: 

Inom länet: om reseavståndet uppgår till minst 50 lon enkel resa 1 520 la* för år 2018 

Utom länet: 1 750 la för år 2018 
Om skoldagen får sådan omfattning att ordinarie kommunikationsmedel inte kan utnyttjas eller att 
skoldagen blir alltför lång, prövas inackorderingstillägget i varje enskilt fall. 

Inackorderingstillägg beviljas ej vid andrahandsmottagande (frisök). 

Postadress Telefon Epostadress Webbadress 
Mora gymnasium, 792 80 Mora 0250-260 00 vx gymnasieforvaltningen(@,mora,se www.moragymnasium.se 



Sida 2 av 2 

Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort 
Detta gäller exempelvis 
- om du är elev vid riksidrottsgymnasium (ej för övriga idrottsutbildningar). 
- om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial 
utbildning. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin. 

Val av inackorderingsort 
Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet. 
Inackorderingstillägg beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. 
För att du skall få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. 
För kommunal vuxenutbildning bedöms studiernas omfattning efter ett poängsystem där varje ämne har ett 
visst poängtal. 

Heltidsstudier omfattar minst 20 poäng/vecka. 

Praktik på annan ort 
Om praktik görs på annan ort där avståndet blir längre än till den ordinarie utbildningsorten, utbetalas extra 
inackorderingstillägg under praktikperioden, motsvarande mellanskillnaden av beloppen som gäller för 
utbildningsort och praktikort. 
Vem får pengarna? 
Inackorderingstillägg betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om 
du är myndig. 

Utbetalning 
Inackorderingstillägg betalas ut månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. 
Utbetalningsmånaden står i beslutet. 
Utbetalning görs i samarbete med Swedbank. Pengarna sätts alltid in på det personkonto som 
angivits i ansökan. Vill du ha ett annat konto eller lägga upp ett nytt konto eller föra över pengarna 
till annan bank måste du ta kontakt med din bank 

Ansökan 
Ansökan ska skickas till Mora gymnasium i böljan av varje läsår. 

Om förändringar uppstår kan ansökan ske senare, dock senast sista april innevarande läsår. 

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet 
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. 
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan 
eller av skolan. Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid. Tillägget 
utgår ej efter avbrutna studier även om du har uppsägningstid på din bostad. 
I nedanstående fall är den studerande inte alls berättigad till inackorderingstillägg. För att undvika 
återkrav är det viktigt att anmälan görs till skolan eller din hemkommun enligt nedan. 

Anmälan skall göras till skolan om du: 
- avbryter studierna 
- minskar studieomfattning från hel- till deltid 
- ändrar adress 

Ansökan återsändes t i l l : 
Mora gymnasium 
Handläggare för inackorderingstillägg 
792 80 MORA 

/Skolledningen 
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§33 MK GGN 2017/00246-1 

Ersättning för studier i utlandet 

Beslut 
Gymnasienämnden upphäver beslut 2016-10-31 § 46 
Gymnasienämnden beslutar att bevilja ersättning för studier i utlandet enligt Riktlinjer 
för utlandsstudier. 
Beslutet gäller för studier som påbörjats från och med höstterminen 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasienämnden uppdrog 2017-08-30 § 25: 

gymnasiechefen och presidiet att utforma förslag angående riktlinjer för ett 
regelverk som ska gälla för studier på svenska skolor i utlandet. Förslaget ska 
beredas i den gemensamma gymnasienämndens presidieträff under hösten innan 
det lyfts i gymnasienämnden för beslut. Förslaget ska begränsas till svensk 
utlandsskola godkänd av skolverket samt stå under skolinspektionens tillsyn. 
Beslutet ska gälla från vårterminen 2018. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för utlandsstudier 

Yrkande 
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden upphäver beslut 2016-10-31 § 46 
Gymnasienämnden beslutar att bevilja ersättning för studier i utlandet enligt Riktlinjer 
för utlandsstudier. 
Beslutet gäller för studier som påbörjats från och med höstterminen 2017. 

Sändlista 
Studie- och yrkesvägledare Mora gymnasium 
Studie- och yrkesvägledare grundskolan Mora, Orsa och Älvdalen 
Målsmän til l elever som sökt ersättning för studier i utlandet avseende läsåret 17/18 
Marknadsförare gymnasiet 

Utdragsbestyrkande 



GYMNASIEFÖRVALTNINGEN MORA KOMMUN 
Riktlinjer 2017-09-27 Antagen av Gymnasienämnden 2017-09-27 § 33 

ERSÄTTNING FÖR UTLANDSSTUDIER 

Riktlinjer för ersättning av studier i utlandet avseende elever folkbokförda i Mora, Orsa och 
Älvdalen gäller för studier som påböljats från och med höstterminen 2017. 

Möjlighet finns att få ersättning för studier utomlands för gymnasiestudier i utlandet om 
följande kriterier är uppfyllda: 

1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i någon av 
samverkanskommunerna Mora, Orsa eller Älvdalen under hela studietiden utomlands. 

2. Eleven kan få ersättning för studier i utlandet från och med årskurs två, då eleven har 
studieuppehåll från ordinarie gymnasiestudier. 

3. Studierna utomlands måste omfatta minst ett läsår enligt den svenska skollagens 
bestämmelser om lärotider. 

4. Ersättning kan endast utgå t i l l en godkänd svensk utlandsskola eller en 
utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna 
distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands. 

5. Ersättningen motsvarar kurser som ingår i elevens påböljade individuella studieplan 
och de som krävs för gymnasieexamen. 

6. Mottagande skola får ersättning för kurser enligt punkt 5 max ett läsår. Ersättningen 
motsvarar högst elevens kostnader men kan aldrig överskrida storleken för ersättning 
för respektive kurs enligt riksprislistan (Riksprislistan * 3 år delat på 2500 p). 

7. Skolpeng betalas ut t i l l anordnande skola månadsvis mot faktura. Ingen utbetalning 
kan ske t i l l privatperson. 

8. Ansökan ska lämnas in i god tid t i l l förvaltningen minst tre månader innan studierna 
påbörjas. Vid sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli. 

/Skolledningen 

Postadress 
Mora gymnasium 
792 80 Mora 

Telefon 
0250-260 00 vx 

E-postadress 
gvmnasieforvaltningen@inora,se 

Webbadress 
www.moragymnasium.se 



PROTOKOLL 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2017-09-27 
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-90 

16(20) 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

§ 3 4 MK GGN 2017/00174-1 

NIU utförsåkning 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att uppdra idrottschefen att utreda de organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningarna för att anordna NIU utförsåkning inriktning skicross 
samt ta fram underlag för ansökan om NIU utförsåkning hos Svenskasladförbundet 
och skolverket. Underlag för beslut ska delges nämnden i tid för ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
I en dialog med Svenska skidförbundet har idén om NIU utförsåkning i Mora med 
inriktning skicross framkommit. Tanken är att möjliggöra utförsåkning på regional och 
lokal nivå där Mora kan vara ett alternativ til l befintliga NlU-utbildningar. 
Traditionellt sett har gymnasier med befintliga RIG- och NlU-utbildningar (inom 
alpinskidåkning, skicross, snowboard, slopestyle med flera utförsåkningsdiscipliner) 
stora satsningar på flera kostsamma läger utomlands. Behovet beskrivs i dialogen vara 
ett alternativ till dessa gymnasier vars kostnader är höga både för eleverna och skolan. 
Mora gymnasium kan i detta fall vara en möjlighet för dem som inte har råd med eller 
kommer in på de redan etablerade NlU-utbildningarna inom utförsåkning. Dessutom 
kan Mora ge en unik möjlighet t i l l allsidig utförsåkning som inte är direkt specialiserad 
mot en gren, dock efterfrågas en viss tyngd mot skicross. 

Förslagsvis kan Mora gymnasium samverka med IFK Mora alpina. Träning och 
utbildning kan ske på den träningstid som övriga idrottselever har vid Mora 
gymnasium. Träning kan utövas i Moragymnasiums lokaler samt i skidanläggningen i 
Gopshus och i andra skidbackar i närområdet (t.ex. Grönklitt, Kläppen och Gesunda). 
Läger kan förläggas i närområdet (Värmland, Dalarna, Jämtland). En 
specialidrottslärare/ instruktör för eleverna fördelar sin tid mellan ldubb och skola. 
Skolan står för en tränare. Mora gymnasium anställer en 
specialidrottslärare/instruktör i samverkan med IFK Mora alpint. 
Svenska slddförbundet ser positivt till ett ytterligare alternativ och har efterfrågat en 
ansökan från Mora gymnasium. Mora gymnasium har möjlighet att ansöka om NIU 
under hösten 18. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att uppdra idrottschefen att utreda de organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningarna för att anordna NIU utförsåkning inriktning skicross 
samt ta fram underlag för ansökan om NIU utförsåloiing hos Svenskasladförbundet 
och skolverket. Underlag för beslut ska delges nämnden i tid för ansökan. 

Sändlista 
Idrottschef 

Justgrpndes signatur 
t. 

Utdragsbestyrkande 
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§35 

Informationsärenden 
1. Information om International Baccalaureate MK GGN 

Gymnasiechefen informerar om IB - International Baccalaureate som 2 0 1 7 / 0 0 2 5 4 1 

är en internationellt erkänd skola. DP Diploma program är det 
program som skulle vara intressant för oss. Nämnden är överens om 
att gymnasieförvaltningen skickar in en intresseanmälan för att se 
om vi ska gå vidare. 

2. YH-ansökan 

Gymnasiechefen informerar om ansökan till Yrkeshögskolan gällande 
CNC- och robotteknik som skickats in. Ansökan gällande Modern och 
rationell timrings har inte skickats in på grund av bristande underlag. 
Branschen måste vara drivande för de ansökningar som ska skickas 
in. 

3. Likabehandlingsärenden 

Fem ärenden rapporterades samtliga inom RO 2. Alla är utredda och 
avslutade från rektor. 

4. Uppföljningslista 2017-09-20 MK GGN 

Uppföljningslistan redogjordes. 2017/00030 6 

5. Övriga frågor 

Frågan har dykt upp att öppna SFI i Särna igen. Gymnasiechefen för 
diskussion med Älvdalens kommun. Rektor för vuxenutbildningen 
bjuds in t i l l nästa gymnasienämnd i november angående detta. 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 
1. Dokumentation vid påbörjad utredning 

enligt likabehandlingsplan 

2. Dokumentation vid påbörjad utredning 
enligt likabehandlingsplan 

3. Dokumentation vid påbörjad utredning 
enligt likabehandlingsplan 

4. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 ~ 
2017-12-31 

5. Anställningsavtal. Modersmålslärare 2017-
08- 09 ~ 2017-12-31 

6. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-11 — 
2017-10-15. 

7. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 — 
2017- 12-31. 

8. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 — 
2018- 08-08. 

9. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-29 — 
2017-12-31. 

10. Anställningsavtal. Lärare 2018-01-01 — 
tillsvidare. 

11. Inackorderingstillägg 2017 

12. Anställningsavtal. Lärare 2017-09-01 ~ 
tillsvidare. 

13. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 — 
tillsvidare 

14. Anställningsavtal. Modersmålslärare 2017-
09- 11 — 2017-12-31 

15. Anställningsavtal. Lärare 2017-09-04 — 
2017-12-31 

16. Beslut om avstängning under perioden 
20170905-20170907 

MK GGN 2017/00245-1 

MK GGN 2017/00250-1 

MK GGN 2017/00251-1 

MK GGN 2017/00232-1 

MK GGN 2017/00233-1 

MK GGN 2017/00234-1 

MK GGN 2017/00237-1 

MK GGN 2017/00238-1 

MK GGN 2017/00240-1 

MK GGN 2017/00197-3 

MK GGN 2017/00243-1 

MK GGN 2017/00247-1 

MK GGN 2017/00249-1 

MK GGN 2017/00256-1 

MK GGN 2017/00195-3 

MK GGN 2017/00251-4 

L 
JusraraMies signatur Utdragsbestyrkande 
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MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

Beslut om avstängning under perioden MK GGN 2017/00251-3 
20170905-20170907 

18. Dokumentation vid påbörjad utredning MK GGN 2017/00258-1 
enligt likabehandlingsplan 

19. Dokumentation vid påbörjad utredning MK GGN 2017/00259-1 
enligt likabehandlingsplan 

n 
Utdragsbestyrkande 
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§37 

Delgivningar 
1. Ansökan om yrkeshögskola, MK GGN 2017/00252-1 

Produktionsteloiiker med inriktning mot 
robotteloiik och CNC 

2. Biblioteksplan 2017-2019 MK GGN 2017/00051-9 

Öl 
Justeraydes signatur Utdragsbestyrkande 


