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Gem Gymnasienämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Konferensrummet Mora Gymnasium, 2018-03-21 Id. 09:00-
12:00 

Håkan Yngström (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora t o m § 11 punkt 2 
Anders Björldund (S) Älvdalen 
Emma Ljudén (S) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora 
Per Göransson (S) Mora 
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa 
Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Mari Rustad (S) Älvdalen 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Under slcrifter: 

Marie Ehlin, gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 
Lena Rowa, rektor § 7 
Maria Hed-Hallström, Studie- och yrkesvägledare § 11 punlct 6 
Eva-Marie Tysk, Studie- och yrkesvägledare § 11 punlct 6 
Vivianne Martis, Studie- och yrkesvägledare § 11 punlct 6 

Naima Trogen 

Mora Gymnasium, 2018-03-26 

A 
7-13 

y Jons, sekreterare p 
C \ AA,-{ 

Håkan Yn^strÖm^prdförande 
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Naima Trogen, justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Gem Gymnasienämnd Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Överlclagningstid: 2018-03-26 - 2018-04-16 

Anslaget sätts upp: 2018-03-26 Anslaget tas ner: 2018-0^-17 

Förvaringsplats för protokollet: fiiora & /n m 
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7 MK GGN 2018/00059-1 

Lokalisering vuxenutbildning 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att organisera vuxenutbildningen från och med 
höstterminen 2018 enligt förslag 2 där SFI och grundläggande Icurser läggs i Mora, 
Orsa och Älvdalen. Alla gymnasiala kurser i Mora. Med tillägg för Johan Heds yrkande 
och Anders Björklunds tillägg att distansstudier utökas via lärcentran och 
studieverlcstäder sker på alla tre orter med målsättningen att det ska finnas på alla tre 
orter 2019 och att gymnasienämnden fortlöpande får information och förväntar sig att 
lärcentran och studieverlcstäder är sjösatt 2019. 

Johan Hed (C) yrkar på förslag 2 med tillägg att distansstudier utökas via lärcentran 
och studieverlcstäder sker på alla tre orter med målsättningen att det ska finnas på alla 
tre orter 2019. 
Anders Björldund (S) yrkar bifall till Johan Heds förslag med tillägget att 
gymnasienämnden fortlöpande får information och förväntar sig att lärcentran och 
studieverlcstäder är sjösatt 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor för vuxenutbildningen har på uppdrag av gymnasienämnden utrett en eventuell 
flytt av vuxenutbildningen till Orsa och Älvdalen. En arbetsgrupp tillsattes under 
ledning av rektor, Lena Rowa. 

I alla tre förslagen är VO, RL, Särvux och Högslcolecentrum kvar i befintliga lokaler 
utifrån att de kräver specialanpassade lokaler som finns i Mora. 

Arbetsgruppen har arbetat fram tre förslag tillsammans med personalen på vuxen
utbildningen. 

• Förslag 1 SFI, Grundläggande och Gymnasiala kurser i Orsa och Älvdalen 

• Förslag 2 SFI och grundläggande Icurser i Mora, Orsa och Älvdalen. Alla 
gymnasiala kurser i Mora. 

• Förslag 3 Oförändrad organisation med tillägg för utveclding av distans
undervisningen genom att bygga upp lärcentran. 

Yrkande 

Utdragsbestyrkande 
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MORA-ORSA-ÄLVDALEN 

Beslutsunderlag 

• Riskbedömning alternativ l 
• Riskbedömning alternativ 2 
• Riskbedömning alternativ 3 
• Organisationsbeslcrivning 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att uppdra rektor att organisera vuxenutbildningen från 
och med höstterminen 2018 enligt ett av följande tre alternativ: 

Förslag 1 SFI, Grundläggande och Gymnasiala kurser i Orsa och Älvdalen 

Förslag 2 SFI och grundläggande kurser i Mora, Orsa och Älvdalen. Alla gymnasiala 
kurser i Mora. 

Förslag 3 Oförändrad organisation med utveckling av distansundervisningen. 

Sändlista 
Rektor vuxenutbildningen 

Utdragsbestyrkande 
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§8 MK GGN 2018/00082-6 

Remissvar Primusgymnasiet dnr 32-2018:1187 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta remissvaren för respelctive kommun som sitt eget 
för översändande til l kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 
Primusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud
man för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Primusgymnasiet i Mora 
kommun från och med läsåret 2019/2020. 

Primusgymnasiet ansölcer om programmen Barn- och fritidsprogrammet inrilctning 
Fritid och hälsa, Handels- och administrationsprogrammet inrilctning Handel och 
service samt Hotell- och turismprogrammet inrilctning Turism och resor. 
Primusgymnasiet ansölcer om 30 platser per program och årskurs, fullt utbyggd 
verksamhet motsvarar därmed 270 platser. 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har möjlighet att yttra sig i ärendet, beslut skall 
tas av respelctive kommunstyrelse. 

Skolinspektionen ska av yttrandet Icunna utläsa om etableringen innebär påtagliga 
negativa följder för det kommunala skolväsendet. Till yttrandet bör bifogas en 
konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konselcvenser som kan uppstå på lång silct vid start av sökandes planerade utbildning. 

Beslutsunderlag 

Yttrande Mora kommun Primusgymnasiet dnr MK GGN 2018/00082-3 

Yttrande Orsa kommun Primusgymnasiet dnr 2018/00082-4 

Yttrande Älvdalens kommun Primusgymnasiet dnr 2018/00082-5 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta remissvaren för respelctive kommun som sitt eget 
för översändande t i l l kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Sändlista 

Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 9 MK GGN 2018/00048-1 

Dataskyddsombud för gymnasienämnden 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att utse mformationssäkerhetssamordnare Katarina 
Sollgard Norlin til l dataskyddsombud för gymnasienämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter 
och måste utse dataslcyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde. 

Dataslcyddsombudet ska bl.a. kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrelct 
och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 
angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 
tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 
i organisationen och rapportera til l ledningen. 

Mora, Orsa och Älvdalen är överens om att utse samma person som dataslcyddsombud. 
Kommunstyrelser, nämnder och kommunala bolag i Mora, Orsa och Älvdalen föreslås 
därmed besluta att utse Katarina Sollgard Norlin till dataslcyddsombud. 

Beslutsunderlag 
En vägledning från SKL - Dataslcyddsombud i kommuner, landsting och regioner 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att utse mformationssäkerhetssamordnare Katarina 
Sollgard Norlin t i l l dataslcyddsombud för gymnasienämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora 

( 0 
Ju sten Utdragsbestyrkande 
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§10 MK GGN 2018/00048-3 

Gymnasienämndens behandling av personuppgifter 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att utse Margaretha Danielsson till 
dataslcyddskontalctperson för den pralctiska hanteringen av gymnasienämndens frågor 
kring dataskyddsförordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. 
Mora kommun har en organisation som innebär att en dataslcyddskontalctperson ska 
utses inom varje nämn. 

All slags information som direlct eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är 
i livet är att betrakta som personuppgifter. Det kan t ex vara namn på personer, 
personnummer, adresser, bilder på personer etc. 

Gymnasienämnden är ansvarig för de personuppgifter som hanteras inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

För att underunderlätta arbetet med behandling av personuppgifter bör 
gymnasienämnden utse en dataslcyddskontalctperson på förvaltningen som har til l 
uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom 
nämnden. 

Dataslcyddskontalctpersonen har till uppgift att för gymnasienämndens del 

Vara expert på sin verksamhets information, uppgifter, flöden och system. 
Ansvara för att sprida informationen ut ti l l verlcsamheten och svara på deras 
frågor. 
Ansvara för att gemensamma riktlinjer når ut i verlcsamheten och 
implementeras. 
Hålla registerförteclcning aktuell. 
Nätverka med liknande verksamheter och branscher. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att utse Margaretha Danielsson till 
dataslcyddskontalctperson för den pralctiska hanteringen av gymnasienämndens frågor 
kring dataskyddsförordningen. 
Sändlista 
Marie Elofsson, documentcontroller, Mora kommun 
Margaretha Danielsson, intendent, Mora gymnasium 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Informationsärenden 

2. 

3-

4-

5-

6. 

Lolcalutredning Mora kommun 

En lokalutredning har genomförts för grundskolan åk 7-9 och 
gymnasieskolan. En workshop kommer att hållas den 26 mars där 
bland annat gymnasienämndenämndens presidium är inbjudna. 
Gymnasiechefen ger en presentation av skolutredningen i Mora 
kommun. 

Preliminära ansölcningssiffror 

Gymnasiechefen informerar om de preliminära ansökningssiffrorna. 
I februari 2017 hade vi 285 förstahandsansöloiingar. I februari 2018 
var det 316 förstahandsansöloiingar. I mitten av maj får vi nya 
preliminära siffror och efter midsommar har vi definitiva 
antagningssiffror. 

Gymnasienämnden maj flyttas 

Gymnasienämnden den 9 maj flyttas til l den 7. 

Likabehandlingsärenden 

RO 1 har avslutat ett ärende. RO2 har ett pågående ärende. 

Uppföljningslista 2018-03-07 MK GGN 

Uppföljningslistan från 2018-03-07 redogjordes. 2018/ooc 

Nära examen, SYV informerar 

Studie- och yrkesvägledarna informerar om Skolverkets Rapport 
"Nära examen". Rapporten visar vilka loaven är för att få en 
gymnasieexamen och vilka kurser som eleverna oftast får underkänt 

I rapporten har man tagit fram vilka som klarat sin gymnasieexamen 
utifrån vilket meritvärde eleverna hade med sig från åk 9. Studie- och 
yrkesvägledarna visade en sammanställning över hur meritvärdena 
såg ut för de eleverna som antogs på Mora Gymnasium hösten 2017. 
De visade även hur det kan se ut med meritpoängen och vad som 
gäller för ansökan til l högskolan. 

1. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§12 

Delegationsbeslut 
1. Anställningsavtal. Modersmålslärare 2018-01-29 — MK GGN 2018/00041-1 

2018-03-31 

2. Anställningsavtal. Lärare 2018-04-16 ~ tillsvidare MK GGN 2017/00311-3 

3. Anställningsavtal. Lärare 2018-02-01 ~ tillsvidare. MK GGN 2018/00042-1 

4. Anställningsavtal. Lärare 2018-01-17 ~ 2018-04-30 MK GGN 2018/00045-1 

5. Anställningsavtal. Lärare 2018-04-01 — 2018-06-14. MK GGN 2018/00046-1 

6. Anställningsavtal. Lärare 2018-02-01 — 2018-06-14. MK GGN 2018/00047-1 

u 
) 

Utdragsbestyrkande 
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§13 

Delgivningar 
1. Påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan 

2. Påbörj ad utredning enligt likabehandlingsplan 

Inspektionsrapport 

Påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan 
3-

4-

5- Beslut om utskrivning av elev från 
språldntroduktion. 

6. Remiss ansökan från Hagströmska gymnasiet Cykel 

7. Remiss ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Scandinavian College Dalarna AB Dnr 32-2018:1139 

8. Remiss ansökan om nationellt godkänd 
idrottsutbildning längdslddåkning 

9. Remiss ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 
Primusgymnasiet 

10. Inriktningar, programfördjupningar samt 
individuella val läsåret 2018/2019 

11. Remiss ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Mikael Elias 
Gymnasium Falun 

12. Remiss ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB, 
Plusgymnasiet Falun 

13. Remiss ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB, NTI-
gymnasiet Falu 

MK GGN 2018/00029-1 

MK GGN 2018/00069-1 

MK GGN 2018/00044-3 

MK GGN 2018/00032-1 

MK GGN 2018/00071-1 

MK GGN 2018/00079-2 

MK GGN 2018/00080-2 

MK GGN 2018/00081-2 

MK GGN 2018/00082-2 

MK GGN 2018/00066-1 

MK GGN 2018/00084-2 

MK GGN 2018/00085-2 

MK GGN 2018/00086-2 


