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Uppföljningar, föregående mötesprotokoll

Beslut
Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föregående mötes protokoll, justerat 2015-03-16, föredrogs.
Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad
2015-04-22.
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Verksamhetsuppföljning 1 för 2015
Beslut
Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos 1 för år 2015.
Gymnasienämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa lokalkostnader från 2010 för respektive
kommun. Gymnasienämnden föreslår att de samverkande kommunerna låter en utomstående konsult
genomlysa det gemensamma samarbetsavtalet med tilläggsanvisningar
Sammanfattning av ärendet
Efter översyn av Mora kommuns internhyror har gymnasieförvaltningens ram justerats ner med 584 der,
från 94 264 tkr till 93 680 tkr. Detta leder till även till nya driftbidrag för Orsa, 36 189 tkr, och Älvdalen,
31 590 tkr. För gymnasieförvaltningen totalt sett minskar driftbidraget med 1 007 tkr, från 162 466 tkr till
161 459 tkr. Budgeten har korrigerats för ovanstående förändringar. Budgeten har även korrigerats för
intäkter på fritids Draken, då detta förbisågs vid den ursprungliga budgeteringen.
Ack resultat
Utfall period

Ack budget
Period

Periodens

Årsbudget

avvikelse

Årets mål
Jan 15-Mån 1315

i Jan 15 - Mars 15 Jan 15 - Mars 15
40 617

DRIFTBIDRAG
GYMNASIENÄMND
GY UNDERVISNING
GY LÄROMEDEL
GY SKOLMÅLTIDER
GY SKO LSKJ UTSR/IN ACK MO RA
GY SKOLSKJUTSAR/INACK ORS
GY SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDA

-67
-13 045
-1510:

40 365
-67
-13 950
-1466

-1265

-1309

Prognos Årsawikelse;
2015

252

161459

0.
905.

-268
-55 800:

-44
44

-5864;

-579:
-376:
-322

•540
-315;
-265

-39
-61
-57

161459
-268
-55 800

0

0:

-5 237;

-5 864
-5 237

•2160
-1260:
•1060
13 000;

-2160
-1260
-1060
13 000

0
0;
0;
o:

0
0

0^

GYIKE MORA
GYIKE ORSA

3 059
-5 830

3 250
-5 368

-191
-462

-21470:

-3 023

209

-12 090:

-23 480
-11400

-2010:

-2 813

GYIKE ÄLVDALEN

-3 828

-3 963

134

-15 850 i

-15 360

490'

GY ELEVHÄLSA

-544;

-547

3

-2188:

-2188

GYSÄR
GRUNDLÄGGANDE VUX
GYMNASIAL VUX
iSÄRVUX
HÖGSKOLA

-704
-497
-500.
-195
-357
-852

51
-16
9
38
-3
-42

-2 816i
-1987;
-2001;
-781
-1427|

SFI
ADMINISTRATION
IT-KOSTNADER
CAFETERIA

-653
513
-491
-158:
-360
-893;

0:
0
0
0
0
0;
o;

-3 451'
-2 020
-41

3 385
-2 224

•13 539
-8 897
-223

0:
0:
0

LOKALER

-6 295:

-56
-6 203

-66
205
15

-3 406
-13 539
-8 897
-223

-2 816
-1987
-2 001
-781
-1427
-3 406

-93;

-24811

-24811

0

: PERSONALSOCIALA KOSTNADER
EJ FÖRDELADE MEDEL
Totaler

-128
0
-1506

125
2 294
0

-3
-2 294.
-1506

-500^
9176:
0

-500
0
-10006

0:
-9176
-10006
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Avvikelseanalys och prognos
Gymnasienämnden visar ett underskott på 1 506 tkr, per sista mars 2015. De stora avvikelserna mot
budget är följande:
•

Driftbidrag avviker positivt med ca 250 tkr, på grund av den ovan nämnda ramjusteringen.

•

Undervisning gymnasiet avviker positivt mot budget med ca 900 tkr, vilket beror på att
löneökningar samt kostnader för höstens förändringar inom organisationen (utökat stöd,
studiehandledning, lektor, extra personalansvar, utökad språkintroduktion, samt nerdragningar på
de nationella programmen) är utslagna på helår i budgeten. Prognos på helår enligt budget.

•

Interkommunala intäkter avviker negativt mot budget med ca 190 titt. De senaste
antagningssiffrorna pekar på att antalet elever från andra kommuner kommer att öka något i höst.
Därför får prognosen vara oförändrad, 13 000 tkr.

•

Interkommunala kostnader avviker negativt mot budget med ca 120 tkr (totalt för alla tre
kommuner). För Moras del tyder de senaste antagningssiffrorna på att 29 elever fler än
budgeterat väljer att studera på annan ort i höst. IKE- kostnader för Mora prognostiseras därmed
avvika negativt med ca 2000 tkr vid årets slut. För Orsa och Älvdalen ser vi däremot det
omvända, en minskning med 10 elever för Orsa och 7 elever för Älvdalen, jämfört med budget.
IKE-kostnaderna för Orsa och Älvdalen prognostiseras därför avvika positivt med 690 tkr
respektive 490 tkr, vid årets slut.

•

IT-kostnader avviker positivt mot budget med ca 200 tkr, på grund av mindre kostnader för
inköp av IT-material och tjänstekatalogen än budgeterat. Prognos på helår enligt budget.

•

Budgeterat effektiviseringskrav till och med mars 2015 motsvarar ca -2 300 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Fördelning mellan de samverkande kommunerna
Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 10 006 tkr för 2015. Per kommun fördelar sig detta
underskott enligt följande: Mora -1 077 tkr, Orsa -4 591 tkr och Älvdalen -4 338 tkr.

Mora
Driftbidrag

Orsa

Älvdalen

Totalt

93680
58%

36189
22%

31590;
20%:

Direkta

-17870
43%

-9494
23%

-14109
34%

-41473
100%

Gymnasiet

-68618
61%

-25117:
22%

-18113
16%

-111848
100%

Vuxenutbildning

-7059
43%

-5910
36%

-3448
21%

-16417
100%

Siljansutbildarna j

-1209
70%

-259
15%

-259
15%

-1727
100%

Totalt

-1077

-4591

-4338

-10006

1 6 1 4 5 9

100%

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning 1 för år 2015, Gemensam gymnasienämnd.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos 1 för år 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. Kommunstyrelserna i Orsa
och Älvdalen.
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Effektiviseringsåtgärder

Beslut
Gymnasienämnden beslutar att
• Säga upp avtalet med För- och grundskolenämnden och Socialnämnden avseende Vinäs
Skoldaghem.
• Verkställa effektiviseringskrav inom SFI och Grundläggande vux i Älvdalen.
• Uppdra gymnasieföivaltaingen att till nämnden 150826 redovisa förslag till handlings-alternativ
avseende Fordonsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Estetprogrammet
med hänsyn till vikande elevunderlag, lokalutredning och möjligheter till lärlingsutbildning för
yrkesprogrammen.

Bakgrund
Gymnasieförvaltriingen har fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringsåtgärder för en budget i
balans, motsvarande 9,6 mkr. Möjliga områden för effektiviseringsåtgärder har identifierats, dock inte
motsvarande effektiviseringskravet. Verksamlietsuppföljningen för mars månad pekar på ett
prognosticerat underskott motsvarande 10 mkr.
Vinäs skoldaghem är en samverkansskola mellan Mora kommuns För- och grundskolenämnd,
Socialnämnden och Gymnasienämnden. Gymnasienämnden betalar en tredjedel av lokal-kostnaden
vilket konteras Moras kommun. Syftet med samverkans skolan är att minska kostnaderna 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. Om gymnasienämnden tar beslutet att säga upp samverkansavtalet med
Socialnämnden och För- och grundskolenämnden förskjuts kostnaderna i kommunen och gymnasiet kan
inte räkna med att möjligheten att utnyttja samverkansskolan vid ett eventuellt framtida behov.
Personaleffektiviseringar inom SFI (sfi) och Grundläggande vuxenutbildning (gruv) i Älvdalen kan
genomföras då grupperna är små. Samläsning planeras i de grupper det går och antal inskrivna elever
inom vuxenutbildningen ses över. En tjänst inom sfi och en halvtid inom gruv kan effektiviseras.
Andra möjligheter till effektiviseringsåtgärder är att ej realisera planerade verksamhetsförändringar som
innebär utökat stöd och personalökning inom språkintroduktion, samtliga åtgärder var planerade i 2015
års budget utifrån ett verksamhetsbehov.
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Om effektiviseringsåtgärder inom språkintroduktion genomförs finns risk att eleverna på
språkintroduktion kommer att få gå en längre period på programmet då möjligheterna till individuella
anpassningar minskar. Redan nu är eleverna ofta så gamla då de kommer till språkintroduktion att de har
svårigheter att hinna bli behöriga i tid för att komma in på ett nationellt program. En ny elevgrupp
kommer att placeras på det privata HVB-hemmet i Mora — språkintroduktionselever med särskilda
behov, företrädesvis elever med autismspektrum- och ADHD-problematik. Dessa elever är i behov av en
egen grupp där en större anpassning av deras behov kan göras. Detta kommer inte att bli möjligt. Lärarna
på språkintroduktion kommer att få en mycket hög arbetsbelastning vilket ökar risken för
långtids s jukskrrivningar.
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. Elever som har behov av stöd i
ämnen som speciallärarna saknar kompetens för, får inte tillräckligt med stöd för att nå målen i dessa
ämnen och skolan uppfyller inte skollagens intentioner kap 3, §§ 5a, 7 och 9.
En översyn av programutbudet bör genomföras i samband med beslut om valt handlingsalternativ inom
lokalutredningen och eventuella beslut om framtida lärlingsutbildningar. Det är problematiskt att
förändra programutbudet mitt under innestående valperiod för blivande årskurs ett. Neddragningar i
programutbud innebär initialt högre kostnader då innevarande årskurser måste fasas ut.
Lokaluttedningen är i princip färdig. Inget av handlingsalternativen ser ut att peka mot en lägre
driftskostnad då det i "nollalternativet krävs stora investeringar för underhåll av byggnaderna. Nuvarande
internhyra sänks med 2 mkr för 2015 vilket innebär ett minskat driftsbidrag för kommunerna.
Kostnaderna för kommunerna blir lägre men samma effektiviseringskrav på nämnden kvarstår.
Det prognosticerade underskottet kan genom åtgärder under 2015 minskas från ca 9,6 mkr till 7,6 mkr
men mer är inte realistiskt. För att på sikt få en verksamhet som ryms inom driftsbidraget krävs kraftiga
förändringar i verksamheternas utbud och lokalisering.

Sammanfattning
Gymnasieförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringsåtgärder för en budget i
balans. Möjliga områden för effektiviseringsåtgärder har identifierats, dock inte motsvarande
effektiviseringskravet. Verksamhetsuppföljningen för mars månad pekar på ett prognosticerat underskott
motsvarande 10 mkr.
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Åtgärd

Effekt tkr 2015

Effekt tkr 2016

Vinäs skoldaghem

70,5

141

Personalbesparingar SFI och Gruv- Älvdalen
Ej realisera planerade åtgärder gällande:
Utökat stöd

281

939

472

636

625

1500

Ej realisera planerad personalökning inom
språkintroduktion. Omorganisation av IM
Översyn av programutbud

Initialt högre
kostnader de två
första åren

Lokaluttedning
Utvecklingsinsatser, lärling, marknadsföring, översyn
av programutbud.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att
• Säga upp avtalet med För- och grundskolenämnden och Socialnämnden avseende Vinäs
Skoldaghem.
• Verkställa effektiviseringskrav inom SFI och Grundläggande vux i Älvdalen.
• Uppdra gymnasieföivaltoingen att till nämnden 150826 redovisa förslag till handlings-alternativ
avseende Fordonsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Estetprogrammet
med hänsyn till vikande elevunderlag, lokalutredning och möjligheter till lärlingsutbildning för
yrkesprogrammen.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. Kommunstyrelserna i Orsa
och Älvdalen.
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Verksamhetsplan 2016

Beslut
Gymnasienämnden beslutar fastställa verksamhetsplan för gymnasienämnden 2016, mål och mått enligt
bilaga.
Bakgrund
Gymnasienämnden har att fatta beslut om verksamhetsplan för 2016. Mora kommun använder systemet
Stratsys för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Nämnden ska i verksamhetsplanen
beskriva sin verksamhet i korthet samt volymförändringar och utvecklingsfrågor för perioden. Nämnden
skall fatta beslut om mål och mått kopplade till de strategiska målen samt redovisa åtgärder som krävs för
en ekonomi i balans och för att nå målen

Sammanfattning
Verksamhetsplanen består av en verksamhetsberättelse som innehåller planerade insatser, prioriterade
mål och utmaningar inför framtiden. Verksamhetsplanens mål bygger på målområdena Leva och växa,
Hållbara Mora, Mora en regionstad med drivkraft och Mora -tryggt, jämlikt och trivsamt. Utifrån
målområdena finns strategiska kommunmål och under dessa har nämnden att fatta beslut om nämndmål
och tillhörande mått. Kommunplanen och nämndplaner kommer att revideras i samband med den nya
strategiska planen för Mora kommun.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2016
Mål och mått 2015-2018

Förslag till beslut
Gymnasienämnden förslås fastställa verksamhetsplan för gymnasienämnden 2016, mål och mått enligt
bilaga.

Ansvarig att genomföra besiutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. Kommunstyrelserna i Orsa
och Älvdalen.
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Gymnasial lärlingsutbildning

Beslut
Gyrnnasienämnden beslutar att uppdra förvaltningen att inom ersättningen för statsbidraget för
lärlmgsutveckling utreda möjligheten att erbjuda skolformen gymnasial lärling i syfte att starta
lärlingsklass läsåret 16/17.
Bakgrund
På S:t Mikaelsskolan finns idag sex yrkesprogram; BA, BF, FT, EE, RL och VO. Under de senaste fyra
åren har tre yrkesprogram tvingats lägga ner; FIA, HT och IP. Flera mructtiingar inom de program som
fortfarande erbjuds har också lagts ner. Anledningen till detta har varit ett minskat elevunderlag. Trots
detta är det ett tiotal elever i åk nio som vill gå, och därmed väljer, ett av dessa program eller en av de
inriktningar S:t Mikaelsskolan inte kan erbjuda. Således flyttar dessa elever till annan kommun.
Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i
gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlmgsutbildning är ett
alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Eftersom en stor
del av utbildningen inom karaktärsämnet sker på arbetsplatsen kan skolan, inom gymnasial
lärlmgsutb£dning, erbjuda plaster till program och imikmingar som inte är möjligt att genomföra
skolförlagt.
Under hösten 2014 beviljades byggprogrammet statsbidrag för att utreda möjligheten att erbjuda
lärlingsformen till elever som önskade gå inriktningarna glas, plåt eller plattsättning samt för elever som
bor långt från Mora. Utredningen gav ringar på vattnet och nytt statsbidrag på 360 tkr erhölls i mars 2015
för att utreda och utveckla möjligheten att erbjuda lärlingsformen för även andra program och
inriktningar.
Ett flertal branscher (industri, restaurang, hotell, handel, golvläggning) har uttryckt ett behov av utbildad
personal och är intresserade av att ta emot elever och ge dem utbMning inom företaget. Gymnasial
lärling är en utbildningsform som ger eleven möjlighet att direkt bekanta sig med arbetsmarknaden och
som ger företaget en möjlighet att utbilda och forma framtida personal.
Sammanfattning
Varje läsår flyttar ett antal elever till andra kommuner då Mora inte kan erbjuda samtliga yrkesprogram
och mriktningar inom dessa. Näringslivet i Mora efterfrågar utbildad personal och många branscher är
intresserade av att ge elever utbndning på plats.
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Ett inrättande av gymnasial lärling vid S:t Mikaelsskolan skulle kunna möta dessa båda behov. Ett
statsbidrag på 360 tkr har erhållits för att utreda möjligheten att erbjuda lärlmgsutbndning.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att uppdra föivaltiiingen att inom ersättningen för statsbidraget för
lärlmgsut^eclding utreda möjligheten att erbjuda skolformen gymnasial lärling i syfte att starta
lärlingsklass läsåret 16/17.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Rektor Gunillahelen Olsson
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Uppföljning rektorsområden

Beslut
Gymnasienämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Komvux rektor Maria Holmqvist informerade om verksamheten inom vuxenutbildningen.
Verksamheterna är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial- och Grundläggande TOxenutbudning,
Yrkesvux, Särvux och Högskoleservice.
Förvaltningen jobbar mycket med att SFI eleverna hamnar i rätt nivå från början. Alla SFI elever
kardäggs under 8 veckor i början av sin utbildning för att hamna på rätt nivå, beroende på hur mycket
utbildning man har med sig från tidigare.
Teoretiska ämnen som svenska, engelska och matte på gymnasievux har enbart erbjudits på distans vilket
medfört att många inte uppnår godkända betyg eller avbryter utbildningen. En del kurser kommer i
fortsättaingen att erbjudas som nämndervisning med lärare på plats.
2014 deltog 95 elever i Yrkesvux. Fördelat på bygg- och anläggning 1, el- och energi 4, handels-och
aclministration 4, vård- och omsorg 77 och restaurang- och livsmedel 9. 67 av 95 studerande (70 %) har
efter avslutad utbildning ett yrke relaterat till yrkesområdet.
32 personer deltog i LärMgsutbHdning. restaurang- och livsmedels 7, barn- och fritid 10, vård- och
omsorgs 12, industri 2 och bygg- och anläggning 1. 100 % av de som deltog i lärlingsutbildning 2014 har
efter avslutad utbudning fått arbete.
Särvux hade 12 elever i Orsa och 15 i Mora. Särvux har två nivåer, grundläggande- och träningsskolenivå.
Siljansutbildarna (högskoleservice) 340 genomförda tentamina under 2013. Man har en hög andel nöjda
deltagare, över 90 % enligt Nitus studieenkät 2013.
Statsbidrag 2014, 3586 tior, 2015 ca 2200 tkr. Betydligt mindre i år än förra året.
Regeringen planerar att SFI ska upphöra som egen skolform och ingå i vuxenutbudning.
Det kommer att vara stor brist på undersköterskor i länet inom de närmaste 5 åren enligt uppgifter från
Arbetsförmedlingen.
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Information från kansliet

Beslut
Gymnasienämnden tackar för informationen
Sammanfattning av ärendet
Antagningsstatistik
Gymnasiechefen informerar om hur den preliminära antagningsstatistiken ser ut.
Vanimärkesplattform och grafisk profil
Kommunledningarna kommer att besluta om det på Kommunstyrelsens sammanträde i respektive
kommun.
Information om gymnasienämnden tillpresidiemöte
Beredningen för gymnasienämnden kommer idag 29 april att träffa kommunalråden, ekonomicheferna
från de tre kommunerna och informera om gymnasienämndens arbete.
Rekrytering rektor
Magnus Andersson är anställd som ny rektor. Han börjar 1 augusti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
§28/2015

Sida 15

2015-04-29

Delgivningar

Beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga
delgivningar
Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning.
Planeringsanvisningar kommunplan 2016, Mora kommun, KS 2015-03-10
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Kommande ärenden

Dokumenthanteringsplan
Utvärdering av den gemensamma gymnasienämnden
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