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Sammanträdesdatum Sida 3 

Gymnasienämnden § 11/2015 2015-03-11 

Dnr 

Föregående mötesprotokoll 

Beslut 
Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Föregående mötes protokoll, justerat 2015-02-11, föredrogs. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 4 

Gymnasienämnden § 12/2015 2015-03-11 

DnrMKGGN 2015/00094 

Årsbokslut 2014 

Beslut 
Gymnasienärnnden godkänner årsredovisning för 2014 och översänder densamma till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Bakgrund 
Gymnasienämnden har att besluta om godkännande av årsbokslut 2014 för gymnasienämnden. 

Sammanfattning 

Mora ska ha en stark gymnasieskola med bredd och topp 
Gymnasienämnden bedriver läsåret 14/15 elva nationella program varav fem högskoleförberedande och 
sex yrkesförberedande. Inom I M finns samtliga fem program. Gymnasiesärskolan erbjuder sju olika 
program. Gymnasienämnden ansvarar också för vuxenutb£dning, grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasievux, lärlingsvux, validering, SFI och hjälp t i l l högskolestudier på distans via Siljansutbildarna. 
2014 års avgångsklass är den första årskullen som gått igenom hela gymnasiet i den gemensamma 
gymnasienämnden och dessutom den nya reformen GY 11. 

Måluppfyllelsen ser relativt bra ut för de högskoleförberedande programmen där v i uppnår målen med 
marginal. Gällande de yrkesförberedande programmen kan v i dock se en kraftig försämring från 
föregående år. Jämförande statistik med riket visar att yrkesprogrammen visar väsentligt lägre resultat 
både gällande examen och grundläggande behörighet jämfört mot de högskoleförberedande 
programmen. 

Antalet elever har ökat med 56 elever trots att antalet ungdomar i gymnasieåldern har minskat kraftigt de 
senaste åren. Orsaken beror til l stor del av att ensamkommande flyktingbarn utökar vårt elevunderlag. 
Antal elever på nationella program har minskat från 709 elever till 688. I M har vid årets slut 175 elever. 
Språkintroduktion är det största programmet av IM-programmen och har över 80 elever. V i d 
elevräkningen i oktober var 865 elever inskrivna på ungdomsgymnasiet. 

Antal antagna elever i årskurs ett utanför samverkansområdet ökar med 60 % från föregående år och v i 
tar nu in 51 elever i årskurs ett från elever utanför samverkansområdet. Antal elever i 
samverkanskommunerna som väljer att läsa på andra skolor minskar något jämfört med vårterminens 
treor, skillnaderna varierar dock kraftigt mellan kommunerna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Skolan fortsätter att skörda stora idrottsframgångar i bland annat längdskidor, skidorientering, innebandy 
och ishockey. Cirka 260 av skolans 688 elever på nationella program läser på någon av våra 
idrottsutbildningar. De är placerade på RIG, N I U , L I U eller idrottsprofilplatser. Idrottseleverna läser på 
åtta av våra elva nationella program. Många av våra idrottselever kommer utanför samverkansområdet. 

Tretton förstelärare finns idag inom matematik, engelska, idrott, didaktik högskoleförberedande 
program, didaktik yrkesförberedande program, specialpedagogik, demokrati och värdegrund, svenska och 
SFI. Tolv av tretton tjänster rekryterades internt. Då S:t Mikaelsskolan har två forskartjänster förbereds 
också för kommande lektorat. 

Aktuellt under året 
Gymnasienämnden har tagit beslut om en arbetsplan för att långsiktigt säkerställa rekryteringen av elever. 
De områden och värden som bör stärkas för att bidra till attraktionen av skolan är indelade i sju områden 
och syftar huvudsakligen ti l l att stärka skolans profil , kulturen (andan) på skolan och kommunikationen. 
Dessa områden är: förtydliga skolans attraktion, förstärk det som är bra och attraktivt, tryggt elevboende, 
bättre och effektivare lokaler, synliggör det som är värdeskapande, komplettera med elevernas bild av 
skolan samt minska antalet avhopp. Gymnasienämnden har arbetat aktivt under året från dessa 
prioriterade områden. Bland annat är en varumärkesplattform under framtagande, underlag för framtida 
elevboende och en fördjupad lokalutredning pågår. Syfte med fördjupad lokalutredning är att 
effektivisera lokalkostnaderna samt åstadkomma ändamålsmässiga lokaler anpassade efter verksamhetens 
pedagogiska behov. 

Gymnasienämnden har beslutat att starta en kulturprofil från och med höstterminen 2015. 
Kulturprofilen förväntas bli ett tillskott som kan öka attraktiviteten för skolan, bidra till mervärde i form 
av kulturella uttryck mellan elever samtidigt som våra elever får möjlighet att utvecklas inom kulturella 
uttryck. 

Arbetsmiljöverket genomförde en omfattande tillsyn i april som en del i Arbetsmiljöverkets riktade 
satsning mot en tredjedel av landets skolor. Inspektionen gav en samlad bild av skolans 
arbetsmiljöarbete, vad som fungerar samt åtta punkter som behövde förbättras. V id uppföljningsbesöket 
den 10 december meddelade arbetsmiljöverket att de var mycket nöjda med vidtagna åtgärder och arbetet 
på skolan och avslutade därmed inspektionen. 

Ekonomiska förutsättningar 
Gymnasienämnden har fått tiUämpningsanvisningar beslutade av respektive kommun för att få en mer 
exakt kostoadsfördelning kommunerna emellan. Fördelningen baseras på faktisk kostnad per elev 
fördelat per kommun beroende studieform. I huvudsak används samma kostnadsposter som används vid 
beräkningen av interkommunala ersättningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Under första halvåret 2014 har ett omfattande effektiviseringsarbete genomförts efter nämndens beslut 
om åtgärder. Hotell- och turismprogrammet läggs ner och nuvarande elever fasas ut. Detsamma gäller 
för imiktningarna dans och teater inom estetprogrammet. Inriktoingar togs även bort inom barn- och 
fritidsprogrammet, teknikprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
Effektiviseringsåtgärder medförde övertalighet och personalbesparingar gjordes inom 
ungdomsgymnasiet, gymnasiesärskolan, cafeterian, administrationen och skolledningen. 

Förändringar inom elevantalet och utökade verksamhetsbehov inom I M gör att verksamheten måste 
utökas inom detta område. Kostoadsfördelningen beräknad från tjjlämpningsanvisningarna visar att 
kostnaderna varierar kraftigt mellan kommunerna jämfört med den preliiriinära fördelningen av 
driftsbidraget. 

Avgörande osäkerhetsfaktorer är antalet anvisningar av ensamkommande barn samt interkommunala 
kostnader och intäkter. Språkintroduktion har visat sig vara ytterst svårprognosticerat då anvisningarna 
till kommunerna förändrats fyra gånger inom pågående budgetår. Interkommunala kostnader och 
intäkter påverkar en stor del av gymnasienämndens budget. 2014 visade utfallet 50 143 tkr i 
interkommunala kostnader och 14 079 tkr i inter-kommunala intäkter vilket tillsammans motsvarade en 
differens mot budget med 4 354 tkr. Nettoresultatet gällande interkommunala kostnader och ersättningar 
motsvarar nästan 20 % av gymnasienämndens budget. Kostnaderna för detta är svåra att prognosticera i 
och med det fria skolvalet. 

För 2014 visar gymnasienämnden totalt sett ett underskott på 5 060 tkr. För de tre samverkande 
kommunerna fördelar sig detta resultat enligt följande: Mora 741 tkr, Orsa -3 868 der, Älvdalen -1 933 
tkr. De största avvikelserna mot budget är undervisningskostnader för gymnasiet ca -2 900 tkr, 
interkommunala kostnader/intäkter - 4 300 tkr, skolskjutsar ca 1 100 tkr samt omvårdnadslyftet 850 tkr. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden föreslås godkänna årsredovisning för 2014 och översända densamma ti l l 
kommunfullmäktige för antagande. 

Underlag för beslut 
Årsbokslut 2014, Gemensam gymnasienämnd 

Ansvarig att genomföra beslutet 

Marie Ehlin 
Beslutet delges 

Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Justerandes sign 
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Verksamhetsuppföljning februari 2015 

Beslut 

Gyrrmasienärnnden godkännei verksamhetsuppföljningsprognos februari för år 2015. 

Sammanställning 

Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Prognos Års avvi kel se 
Utfall period Period avvikelse Årets mål 2015 

Jan 15-Febl5 Jan 15-Febl5 Jan 15-Mån 13 15 

DRIFTBIDRAG 27 078 27 078 0 162466 162466,0 0,0 
G Y M N A S I E N Ä M N D -31 -45 14 -268 -268,0 0,0 

:GY UNDERVISNING -9 352 -9 300 -52 -55 800 -55 800,0 0,0 
GY LÄROMEDEL -866 -977 111 -5 864 -5864,0 0,0 
GY SKOLMÅLTIDER -847: -873 26 -5 237 -5 237,0 0,0 
GYSKOLSKJUTSR/INACK M O R A -287 -360 73 -2160 -2 160,0 0,0 
GYSKOLSKJUTSAR/INACK ORS -159 -210 51 -1260 -1260,0 0,0 
GY SKOLSKJUTS/INACK Ä L V D A -172 -177 5: -1060 -1060,0 0,0 
GYIKE 6 029 2167 3 863 13 000 13 000,0 0,0: 
GYIKE M O R A -1752 -3 578 1826 -21470 -21470,0 0,0 
GYIKE ORSA -944 -2 015 1071 -12 090 -12 090,0 0,0 
GYIKE ÄLVDALEN -2 216 -2 642 426 -15 850 -15 850,0 0,0 
GY ELEV HÄLSA -362; -365 2 -2 188 -2 188,0 0,0; 
GYSÄR -182 -560 379 -3 362 -3 362,0 0,0 
GRUNDLÄGGANDE VUX -344 -331 -13; -1 987 -1987,0 0,0 

: G Y M N A S I A L V U X -484 -334 -151: -2 001 -2 001,0 0,0 
SÄRVUX -102 -130 281 -781 -781,0 o,o: 

IHÖGSKOLA \ -181 -238 57 -1427 -1427,0 0,0 
SFI -947 -568 -379 -3 406 -3 406,0 0,0 
ADMIN ISTRAT ION -2 356 -2 257 -100 -13 539 -13 539,0 0,0 
GY IT-KOSTNADER -1445 -1483 38 -8 897 -8 897,0 0,0 
CAFETERIA -16 -37 21 -223 -223,0 0,0 
LOKALER -3 918 -4 277 359 -25 660 -25 660,0 0,0 
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER -80 -83 3 -500 -500,0 0,0: 
EJ FÖRDELADE MEDEL \ 0 1594 -1594! 9 564 0,0 -9 564,0! 

Totaler 6 065 0 6 065 0 -9 564,0 -9 564,0 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Avvikelseanalys och prognos 

Gymnasienämnden visar ett överskott på 6 065 tkr, som till stor del beror på ej periodiserade I K E -
intäkter/kostnader. De stora avvikelserna mot budget är följande: 

• Interkommunala intäkter avviker positivt mot budget med 3863 tkr, på grund av att hela VT-15 
fakturerats i februari. Detta gör även att gymnasiesärskolan avviker positivt med 379 tkr. 

• Interkommunala kostnader avviker positivt mot budget med 3323 tkr, då många skolor inte 
börjat fakturera ännu. 

• SFI och gymnasial vuxenutbildning avviker negativt mot budget med 379 tkr respektive 151 tkr, 
vilket beror på budgeterade ännu ej inkomna bidrag. 

• Lokaler avviker positivt mot budget med 359 der, då det inte debiterats några lokalvårdskostnader 
ännu. 

Fördelning mellan de samverkande kommunerna 

Gymnasienämnden prognosticerar, enligt budget ett underskott på 9 564 tkr för 2015. Per kommun 
fördelar sig detta underskott enligt följande: Mora 173 tkr, Orsa -4 880 tkr och Älvdalen -4 857 tkr. 

Mora Orsa Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 94264; 36415; 31787; 162466 
58% 22% 20% 100% 

Direkta -16270 -10321 -14599: -41190 
40% 25% 35% 100% 

Gymnasiet -69498 -24759! -18313 -112570 
62% 22% 16%; 100%: 

Vuxenutbildning -7113 -5955 - 3 4 7 4 ! -16543 
43% 36% 2 1 % 100% 

Siljansutbildama -1209 -259 -259; -1727 
70% 15% 15% 1 0 0 % : 

Totalt 173 -4880 -4857 -9564 

Justerandes sign 
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Förslag till beslut 

Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos februari för år 2015. 

Ansvarig att genomföra beslutet 

Marie Ehlin 
Beslutet delges 
Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Krav lärarlegitimation 

Beslut 

Gymnasienämnden beslutar att 
1. endast behöriga lärare skall vara tillsvidareanställda som lärare inom gyirmasieförvaltningen. 

Undantag gäller för de grupper som är undantagna legitimationskrav. 
2. för dem som har relevant läramtbudning och väntar på lärarlegitimation gäller undantag ti l l och 

med 2015-12-31. 

Bakgrund 

I och med den nya skollagen 2010:800 ställs högre krav på lärarbehörighet och införandet av 
lärarlegitimation. Den lärare som påbörjade sin anstäJlning som lärare före den 1 juli 2011 får fortsatt 
bedriva undervisning och sätta betyg självständigt fram ti l l den 30 juni 2015. 

Enligt Skollagen 2 kap 13 § är det endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss 
undervisning som får bedriva undervisningen. Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens 
organisation som uppfyller kraven enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till 
eleverna, får en annan lärare bedriva undervisningen enligt § 18. En sådan lärare ska vara lämplig att 
bedriva undervisningen, och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den 
utbildning som är behörighetsgivande. Enligt 2 kap 19 § ska huvudmannen först fatta beslut om en 
person som avses i 18 § ska användas för att bedriva tmdervisning under längre tid än sex månader. 

En person som inte är legitimerad får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Detta gäller dock 
inte om undervisningen avser modersmål, yrkesämne i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller individuella 
kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Dessa grupper är undantagna från kravet på 
lärarlegitimation. 

Gymnasieförvaltningen har tillsvidareanställd personal som saknar läramtbildning och därmed också 
lärarlegitimation. För att leva upp ti l l skollagens krav bör ett beslut tas som innebär att förvaltningen 
endast ska ha tillsvidareanställda lärare med lärarlegitimation eller ha en Jaramtbildning i väntan på 
beviljande av lärarlegitimation. Detta gäller inte de grupper som är undantagna enligt ovan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Gymnasienämnden hat möjlighet att anpassa sig t i l l den nya skollagen genom beslut att endast behöriga 
lärare skall vara tillsvidareanställda som lärare inom gymnasieförvaltaingen. Undantag gäller för de 
grupper som är undantagna legitimationskrav samt de som har läramtbildning och väntar på 
lärarlegitimation. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden föreslås besluta att 

3. endast behöriga lärare skall vara tillsvidareanställda som lärare inom gymnasieförvaltningen. 
Undantag gäller för de grupper som är undantagna legitimationskrav. 

4. för dem som har relevant läramtbudning och väntar på lärarlegitimation gäller undantag till och 
med 2015-12-31. 

Ansvarig att genomföra beslutet Beslutet delges 

Marie Ehlin 

Justerandes sign 
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Internkontrollplan 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att 

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2014 
2. Internkontrollplan 2015 ska innehålla kontrollrnomenten: 

Tillsvidareanställda lärare ska ha lärarlegitimation 
Avtal fjärdeårselever 
Lokalbehovet ska anpassas till verksamhetens behov 
Följsamhet kring hantering av e-postsignatur 
Budgetfölj samhet 
Register innehållande personuppgifter är anmälda t i l l personuppgiftsombud 

Bakgrund 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. § 7. Det är respektive 
nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Varje nämnd ska ha en 
fastställd rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet. 

Mora kommuns reglemente för internkontroll antagen av kommunfullmäktige 2012-02-13 § 13 anger att 
internkontrollen bör innefatta följande områden: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Innebärande b l a att ha kontroll över ekonomi, prestationer 
och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål. 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Nämnderna och de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång ti l l korrekt bokföring samt en relevant och rättvisande information om verksamheten. 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner m.m. Detta innefattar lagstiftiiing såväl 
som kommunens interna regelverk och policyer. 

Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment 
som gäller för samtliga nämnder. För 2014 har kommunstyrelsen ålagt nämnderna konttollmomenten 
åteirapportering av delegationsbeslut och verkställighetsbeslut och för 2015 konttollmomenten följsamhet av 
hantering av e-postsignatur samt register innehållande personuppgifter är anmälda tillpersonuppgiftsombud. 

Justerandes sign 

Å 
Utdragsbestyrkande 



MORA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 13 

Gymnasienämnden § 15/2015 2015-03-11 

DnrMKGGN 2015/00096 

Sammanfattning 
Gymnasienämnden har att besluta om godkännande av uppföljning av intemkontroll 2014 samt beslut 
om internkontrollplan för 2015. Kontrollmomenten skall bidra till kontroll gällande ändamålsenlig och 
kostaadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell rapportering. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden föreslås besluta att 

• godkänna uppföljning av internkontrollplan 2014 
• internkontrollplan 2015 ska innehålla kontrollmomenten: 

o Tillsvidareanställda lärare ska ha lärarlegitimation 
o Avtal fjärdeårselever 
o Lokalbehovet ska anpassas ti l l verksamhetens behov 
o Följsamhet kring hantering av e-postsignatur 
o Budgetfölj samhet 
o Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud 

Underlag för beslut 
Internkontroll uppföljning, Gemensam gymnasienämnd 

Ansvarig att genomföra beslutet 

Marie Ehlin 
Beslutet delges 

Kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MORA 

Gymnasienämnden § 16/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 14 

2015-03-11 

DnrMKGGN 2015/0096 

Demokratidag 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar redovisa nedanstående synpunkter och åtgärder. 

Bakgrund 

Nämnden har utifrån Demokratidagen som genomfördes i oktober 2014 fått en sarnmanstäUning av 
ungdomarnas synpunkter gällande fem olika ämnesområden. Varje nämnd förväntas gå igenom 
materialet och diskutera det egna verksamhetsområdets frågor. Nämnden bör fatta beslut om vad som 
bör åtgärdas, beskriva redan vidtagna åtgärder samt andra eventuella synpunkter på det bifogade 
materialet. Nämnden ska redovisa till kommunstyrelsen senast 27 mars 2015. 

Sammanfattning 

Elevråd: 
Gymnasiet har ett aktivt elevråd och en förstelärare i demokrati ansvarar för elevrådet. Elevrådet väljer 
själv hur de vi l l arbeta och tar stort ansvar i många frågor som rör skolan. De planerar bland annat 
studenten och olika aktiviteter som utskott ansvarar för. Elevrådet har också infört rektorshearing. 

Psykosocialt: 
Värdegrund är en viktig fråga som ska genomsyra alla ämnen och all tid på skolan. S:t Mikaelsskolan har 
ett Trygghetsteam som arbetar med det främjande arbetet på skolan genom att skapa program- och 
årskursöverskridande mötesplattformar för elever. Det finns två delar av Trygghetsteamet, en 
personalgrupp och en elevgrupp. Personalgruppen arbetar övergripande med trygghet på skolan och 
elevgruppen arbetar fram och genomför olika projekt som är främjande för gemenskapen. 

Elevhälsa: 
Skolans elevhälsa arbetar förebyggande och åtgärdande gällande rölming och droger. Bland annat genom 
information till föräldrar om droger och hjälp med att sluta röka. Rökförbud gäller på hela skolområdet. 

Undervisning: 
Gymnasiet erbjuder ett programutbud utifrån ett samlat behov. Eleverna har rätt till garanterad 
undervisningstid och vikarier ska sättas in när det behövs. Inställda lektioner meddelas via hemsidan. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 15 

Gymnasienämnden § 16/2015 2015-03-11 

DnrMKGGN 2015/0096 

Personal: 
På gymnasiet ska alla tillsvidareanställda lärare ha lärarlegitimation. Undantag gäller för de grupper som 
är undantagna legitimationskrav. 

Klassrum/innemiljö 
Ett EPC-projekt pågår där belysning och ventilation anpassas efter verksamhetens behov. Lokal
utredning av gymnasiets lokaler pågår. Eleverna har lämnat synpunkter på skolmiljön i en enkät och 
deras synpunkter tas med i beslutsunderlaget. 

Matråd: 

Möjligheter til l matråd finns men intresset för att delta har varit lågt. 

Bibliotek: 
Gymnasiet har ett bibliotek och en bibliotekarie. Elevrådet har varit delaktiga i rekryteringen av en ny 
bibliotekarie. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden föreslås redovisa ovanstående synpunkter och åtgärder enligt ovan. 

Ansvarig att genomföra beslutet 

Marie Ehlin Kommunstyrelsen i Mora kommun. 
Beslutet delges 

Justerandes sign 
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Gymnasienämnden § 17/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 16 

2015-03-11 

Dnr 

Information söktryck 

Beslut 
Gymnasienämnden tackar för informationen. 

Information 
Gymnasiechefen informerar om den preliminära antagningen till gymnasieskolans program til l hösten 
2015. 232 elever är preliminärt antagna i förstahand, av dessa är 66 elever obehöriga till ett nationellt 
program. Den här preliminära antagningen baseras på höstterminsbetygen. Den definitiva antagningen 
baseras på elevernas vårterminsbetyg vilket gör att antalet elever kommer att ändras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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MORA 

Gymnasienämnden § 18/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

Sida 17 

Effektiviseringsåtgärder 

Förslag till beslut 

Dnr MKGGN 2015/00100 

Gymnasienämnden beslutar att 
1. Uppdra gymnasieförvaltningen att utreda ovanstående förslag till åtgärder samt genomföra risk-

och konsekvensanalyser. Förslag t i l l beslut skall presenteras nästkommande nämnd. 
2. Genomföra fackliga förhandlingar i de fall övertalighet uppstår inom ämnen och verksamheter. 

Bakgrund 
Gymnasieförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringsåtgärder för en budget i 
balans, motsvarande 9,6 mkr och möjliga områden för effektiviseringsåtgärder har identifierats, dock inte 
motsvarande effektiviseringskravet. 

Vinäs skoldaghem är en samverkansskola mellan Mora kommuns För- och grundskolenämnd, 
Socialnämnden och Gymnasienämnden. Gymnasienämnden betalar en tredjedel av lokalkostnaden vilket 
konteras Moras kommun. Syftet med samverkansskolan är att minska kostaaderna genom att färre elever 
ska behöva placeras i andra kommuner. Gymnasiet har dock inte haft några elever i samverkansskolan 
under de två senaste läsåren och inför kommande läsår bedöms behovet för gymnasiets del utebli. O m 
gymnasienämnden tar beslutet att säga upp samverkansavtalet med Socialnämnden och För- och 
grundskolenämnden förskjuts kostaaderna i kommunen och gymnasiet kan inte räkna med att 
möjligheten att utnyttja samverkansskolan vid ett eventuellt framtida behov. 

Personaleffektiviseringar inom SFI och vuxenutbildning utreds. Förvaltningen har ett uppdrag att 
anpassa verksamheten inom budgetramen och kommer därmed också att behöva göra förändringar i 
tjänsteunderlaget. Samläsning planeras i de grupper det går och antal inskrivna elever inom 
viixenutb£dningen ses över. Inledande samverkan med facken har inletts för att utröna övertalighet inom 
ämnen och verksamheter. 

Andra möjligheter till effektiviseringsåtgärder är att ej realisera planerade verksamhetsförändringar som 
innebär utökat stöd, personalökning inom språkintroduktion samt arbete med marknadsföring i samband 
med eventuellt namnbyte. Samtliga åtgärder var planerade i 2015 års budget utifrån ett 
verksamhetsbehov. Om personalökningen inom I M inte realiseras krävs en omorganisation inom I M för 
att klara verksamhetsökningen inom språkintroduktion. Kraftiga besparingar gjordes 2014 genom att 
särskilt stöd i lärarnas tjänster togs bort, motsvarande fem tjänster. Det är tydligt att särskilt stöd 
motsvarande en tjänst behövs inom förvaltningen. Kostnaderna i samband med ett eventuellt namnbyte 
hör ihop med om beslut om varumärkesplattform och grafisk profil. 

Justerandes sign 
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Gymnasienämnden § 18/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida U 

2015-03-11 

DnrMKGGN 2015/00100 

En översyn av programutbudet kan göras. Det är dock problematiskt att förändra programutbudet mitt 
under innestående valperiod för blivande årskurs ett. En annan faktor för programutbudet är att 
lokalutredningen ännu inte är färdig. Neddragningar i programutbud innebär initialt högre kostnader då 
innevarande årskurser måste fasas ut. 

Ytterligare förslag kan tillkomma. 

Sammanfattning 

Åtgärd Effekt tkr 2015 Effekt tkr 2016 
Vinäs skoldaghem 70,5 141 

Personalbesparingar S F I 333 799 
Personalbesparingar vuxenutbildningen 
Overtalighet inom ämnen 
E j realisera planerade åtgärder gällande: 
Utökat stöd 472 
Ej realisera planerad personalökning inom 
språkintroduktion. Omorganisation av I M 

500 

Extra marknadsföring i samband med 
varumärkesplattform 

250 

Översyn av programutbud Initialt högre 
kostnader 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden beslutar att 
• Uppdra gymnasieförvaltningen att utreda ovanstående förslag till åtgärder samt genomföra risk-

och konsekvensanalyser. Förslag t i l l beslut skall presenteras nästkommande nämnd. 
• Genomföra fackliga förhandlingar i de fall övertalighet uppstår inom ämnen och verksamheter. 

Ansvarig att genomföra beslutet Beslutet delges 

Marie Ehlin 

Justerandes sign 
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Gymnasienämnden § 19/2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

Sida 19 

Dnr 

Information från kansliet 

Beslut 
Gymnasienämnden tackar för informationen och meddelar att nämnden är enhälligt positiv til l förslaget 
med ny Varumärkesplattform och grafisk profil. 

Information 

Varumärkesplattform och grafisk profil 
Gymnasiechefen informerar nämndens ledamöter om varumärkesplattform och grafisk profil . Den ska 
presenteras vid presidieberedningen med Mora, Orsa och Älvdalens kommunalråd den 29 april 2015, 
efter det kan nämnden fatta beslut i ärendet. 

"Rekrytering rektor 
Gymnasiechefen informerar om rekrytering av ny rektor. Många bra ansölaiingar har kommit in. 
Intervjuer kommer att genomföras den 18 och den 30 mars. 

O verklagan 
En fristående gymnasieskola har överklagat vårt beslut om bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 

Enkät 
En enkät har gått ut til l alla åk 8 elever i Mora från någon som är intresserad över att starta en fristående 
gymnasieskola i Mora. 

Kollegialtlärande 
Gymnasiechefen informerar att lärarna på gymnasieskolan är organiserade efter programarbetslag. 

Justerandes sign 
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MORA 

Gymnasienämnden § 20/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 20 

2015-03-11 

Delgivningar 

Dnr 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga 
delgivningar 

Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning. 

Justerandes sign 
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MORA 

Gymnasienämnden § 21/2015 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 21 

2015-03-11 

Dnr 

Kommande ärenden 

Dolmmenthanteringsplan 
Utvärdering av den gemensamma gymnasienämnden 
Varumärkesplattform och grafisk profi l 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


