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Håkan Yngström (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora 
Anders Björklund (s) Älvdalen 
Gunnel Söderberg (M) Mora 
Emma Ljudén (S) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora 
Per Göransson (S) Mora 
Shigeru Ishida (L) Orsa 
Margareta Grabowska (s) Älvdalen, tjänstgörande ersättare 
Maria Eriksson (c) Älvdalen, tjänstgörande ersättare 
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, ej tjänstgörande ersättare 

Lena Rowa, tf gymnasiechef 
Gunillahelen Olsson, rektor ROl § 52.1 
Ulla Jons, nämndsekreterare 

Anders Björldund 

Mora gymnasium, 2018-12-03 
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Anders Björklund, justerare 
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Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium 
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MORA-ORSA-ÄLVDALEN 

§ 4 7 MK GGN 2018/00074-13 

Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2018 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 531 tio-, per sista oktober 2018. De stora 
avvikelserna mot budget är: 

• Läromedel avviker positivt med 295 tkr, vilket beror på att höstterminens stora 
inköp ännu inte är färdiga. Vid årets slut prognostiseras ett underskott på ca 
120 tkr på grund av att ett extra intag av elever från Orsa gjorts på BA- och EE-
programmen. 

• Skolmåltider avviker negativt med 227 tkr och på helår förväntas ett underskott 
på ca 463 tkr, då det vid budgeteringstillfället inte togs hänsyn till ökade 
livsmedelspriser samt antogs att kostenheten skulle göra effektiviseringar. 

• Interkommunala intäkter avviker negativt med 2772 tkr mot budget. På helår 
förväntas en negativ avvikelse på 2940 tkr. 

• Interkommunala kostnader avviker positivt för alla tre kommuner och 
prognosen på helår är enligt budget för Mora, samt ett överskott för Orsa och 
Älvdalen på 1418 tkr respektive 1360 tkr. 

• Elevhälsan avviker positivt mot budget med 424 tkr och, prognosen på helår är 
ett överskott på 566 tkr. 

• Grundläggande vuxenutbildning avviker negativt med 310 tkr. Vid årets slut 
förväntas en negativ avvikelse med 540 tkr, vilket beror på utlokaliseringen av 
verksamheten. 

• Administration avviker negativt med 357 tkr och vid årets slut förväntas en 
negativ avvikelse på 590 tia-. 

• IT-kostnader avviker negativt med 268 tkr. Vid årets slut förväntas en negativ 
avvikelse på 420 tkr, vilket beror på utlokalisering av vuxenutbildningen, 
uppstart av SFI i Särna, utbyte av projektorer samt 8 0 fler elever på 
ungdomsgymnasiet än beräknat. 

• Lokaler avviker positivt med 524 tkr. Vid årets slut prognostiseras ett 
underskott på 211 tkr, vilket beror på utökning av BA-programmet samt 
utlokalisering av vuxenutbildning och SFI Särna. 

• Övriga personalkostnader avviker negativt med 327 tio- på grund av extra 
kostnader för International Baccalaureate och ett underskott på ca 317 tia-
förväntas vid årets slut. 

Justerandes signatur M/ Utdragsbestyrkande 
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Ack 
resultat 
Jan 18-
Okt 18 

Ack 
budget 
Jan 18-
O k t l 8 

Periodens 
avvikelse 

Årsbudget 
Jan 18-
O k t l 8 

Prognos 
2018 

Årsavvikelse 
2018 

Driftbidrag 138477 138477 0 166173 166173 0 

Gymnasienämnd -296 -263 -33 -316 -316 0 

GY Undervisning -48639 -48657 19 -58389 -58389 0 

Läromedel -7004 -7299 295 -8759 -8879 -120 

GY Skolmåltider -4693 -4467 -227 -5360 -5823 -463 

Skols/lnack Mora -604 -525 -79 -630 -880 -250 

Skols/lnack Orsa -330 -300 -30 -360 -496 -136 

Skols/lnack Älvd -739 -633 -106 -760 -1092 -332 

Interkom Intäkter 12705 15477 -2772 18572 15632 -2940 

Interkom Kost Mora -17100 -17211 111 -20653 -20643 10 

Interkom Kost Orsa -7154 -8208 1053 -9849 -8431 1418 

Interkom Kost Älvd -13149 -14129 980 -16955 -15595 1360 

GY Elevhälsa -1270 -2288 1018 -2746 -2180 566 

Gymnasiesär -3599 -3699 100 -4439 -4439 0 

Grund Vux -2050 -1740 -310 -2088 -2628 -540 

Gymnasial Vux -2488 -2423 -65 -2907 -2907 0 

Särskild Vux -555 -791 236 -949 -949 0 

Högskola -661 -759 98 -911 -911 0 

SFI -1174 -1614 441 -1937 -1173 764 

Administration -15653 -15296 -357 -18355 -18945 -590 

IT-Kostnader -7325 -7058 -268 -8469 -8889 -420 

Lokaler -15338 -15862 524 -19034 -19245 -211 

Övr Personakost -829 -503 -327 -603 -920 -317 

Ej Fördelade Medel 0 -230 230 -276 0 276 

531 0 531 0 -1925 -1925 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2018, samt hur detta 
prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna vid årets slut. 

Prognos 2018 Mora Orsa Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 92 031 39 112 35 0 3 0 166 173 

55% -24% - 2 1 % -100% 

Direkta - 1 1 824 -5 287 - 1 4 508 -31 619 

37% 17% 46% 100% 

Gymnasiet -68022 -26273 -16989 -111283 

61% 24% 15% 100% 

Gysär -4909 -1767 -982 -7658 

64% 23% 13% 100% 

Gruv -2247 -1839 -822 -4908 

46% 37% 17% 100% 

Gyvux -3445 -1460 -1130 -6035 

57% 24% 19% 100% 

Särskild vux -1841 -123 0 -1964 

94% 6% 0% 100% 

SFI -1060 -984 -1333 -3376 

31% 29% 39% 100% 

Högskolecentrum -877 -188 -188 -1253 
70% 15% 15% 100% 

Ej fördelade medel 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Totalt -2 194 1191 -922 -1 925 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2018. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2018. 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 8 MK GGN 2018/00310-1 

Gemensamma läsårstider i länet gällande skolskjutsar 

Gymnasienämnden avser att följa riktlinjerna från Dalatrafik gällande gemensam 
utformning av läsårstiderna. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalatrafik behöver effektivisera sin organisation. Dalatrafik har träffat 
kommundirelctörerna i länet och fått ett ja till att försöka samordna läsårstiderna i 
länet för att minska kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Utformning av läsåret 2019/2020, daterad 2018-09-26 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden avser att följa riktlinjerna från Dalatrafik gällande gemensam 
utformning av läsårstiderna. 

Sändlista 
Handläggare för busskort, Mora gymnasium 
Kollektivtrafiknämnden, Landstinget Dalarna Falun 

Justerand'es signatur jj/ Utdragsbestyrkande 
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§ 4 9 MK GGN 2018/00313-1 

Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att yrkesintroduktion vid Mora gymnasium införs enligt 
förslag på struktur och upplägg och där varje yrkesprogram upplåter tre platser för 
yrkesintroduktion. Utvärdering av antalet platser genomförs efter ett läsår. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 3§ kapitel 15 och kapitel 1716§ är syftet med utbildningen inom 
yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar deras 
etablering på arbetsmarknaden alternativ leder till vidare studier på yrkesprogram. 
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds 
utbildning. (2018:749) 

I Mora kommun finns branschråd där näringsliv och skola samverkar. Den lokala 
arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning kommer till uttryck där, 
yrkesintroduktion är ett sätt att möta den lokala arbetsmarknadens behov. 

Beslutsunderlag 
Organisationsplan för yrkesintroduktion med förberedelseår vid Mora gymnasium, 
daterad 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att yrkesintroduktion vid Mora gymnasium införs enligt 
förslag på struktur och upplägg och där varje yrkesprogram upplåter tre platser för 
yrkesintroduktion. 

Sänd lista 
Rektorer på gymnasiet Studie- och yrkesvägledare på grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Justerandes signatur J l j Utdragsbestyrkande 
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§ 5 0 MK GGN 2018/00320-1 

Yttrande Reglemente för servicenämnden 

Beslut 
Gemensamma gymnasienämnden ställer sig positiva till föreslaget Reglemente för 
servicenämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 

Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 

Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för servicenämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 

Servicenämnden är en utförarnämnd och ska på uppdrag av övriga nämnder 
tillhandahålla och utföra tjänster inom området stödfunktioner. Servicenämnden har i 
reglementet tillförts ansvaret för att samordna och utföra de aktiviteter som stödjer 
kommunens övriga verksamheter inom följande områden 

• på uppdrag av övriga nämnder ansvara för kost- och måltidsverksamhet 
• vaktmästerifunktionen inom kommunen 
• växel- och receptionstjänster 
• intern administrativ service såsom kopiering, posthantering och 

mötesteloiiksutrustning 
• fordonförsörjningssverksamhet 
• bemanningsverksamhet inom omsorgs- och utbildningsverksamheten 

innebärande att utifrån uppdrag från socialnämnden, för- och 
grundskolenämnden samt gymnasienämnden tillhandahålla vikarier med 
relevant kompetens samt inom äldreomsorgen fördela personal från 
personalpoolen 

• operativ säkerhetsverksamhet 

Justerandés signatur Utdragsbestyrkande 
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Vidare framgår av reglementet, i likhet med övriga nämnder att 

• ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 2 0 §) , 

nämndens beredningsordning ingår i reglementet 30 § 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Servicenämnden, daterat 2018-11-15 

Förslag till beslut 
Gemensamma gymnasienämnden ställer sig positiva till föreslaget Reglemente för 
servicenämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora kommun 

Justerandés signatur / > / Utdragsbestyrkande 
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§ 5 1 MK GGN 2018/00321-1 

Kompanjonlärare 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att under läsåret 19/20 avsätta medel för 1 kompanjontjänst 
inom ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Det råder stor brist på behöriga, legitimerade lärare vilket är väl känt och därför bör en 
satsning göras för att ta till vara värdefull kompetens bland nyanlända akademiker. 
Kompanjonlärare är namnet på den befattning som föreslås gälla för dessa akademiker. 
Kompanjonlärarskapet blir en slags arbetsplatsförlagd utbildning där de nyanlända 
arbetar med och kring eleverna tillsammans med ordinarie lärare. På så sätt får 
kompanjonlärarna en unik möjlighet att komma in och arbeta inom skolan trots att de 
saknar svensk lärarlegitimation. 

Gymnasieförvaltningen har tillsammans med för- och grundskoleförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen arbetat fram en projektidé för kompanjonlärare. 
Syftet är att lärare ska kunna erbjudas arbete på våra skolor som s k kompanjonlärare 
för att underlätta för dem att erhålla lärarlegitimation och därmed söka fasta tjänster. 
Målet är att ett antal nyanlända lärare ska ges möjlighet att arbeta som lärare på våra 
skolor samtidigt som de skaffar sig utökad kompetens för läraruppdraget. 

Förutsättningar: 
- Lärarexamen från hemlandet eller akademisk utbildning med specifika 
ämneskunskaper 
- Ferieanställning enligt bil M 
- Läraruppgifter med hänsyn tagen till bristande språkkunskaper 
- Alla har mentorer som de arbetar med i klassrummet (tvålärarsystem) 
- Månadslön 22.000:- med hänsyn tagen till att svenskstudier kan bedrivas på deltid 
- Lönesubventioner med 60% via Nystartsjobb 
- Avstämning minst en gång per termin 
- Coachstöd från Arbetsförmedlingen 
Arbetsgivarens årskostnad per kompanjonlärare 
22.ooo:-/mån x 12 x 1.39 x 0.4 146.800:-

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att under läsåret 19/20 avsätta medel för 1 kompanjontjänst 
inom ram. 
Sändlista 
Rektorer Mora gymnasium 

J uste ra n d éi^ian at u r Utdragsbestyrkande 
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§ 5 2 

Informationsärenden 
i . Svar till Skolmspektionen MK GGN 

Rektor på rektorsområde i informerar om skolans svar på beslut 2018 /00038 11 

från Skolmspektionen gällande undervisning för högpresterande 
elever efter en riktad kvalitetsgranskning under våren 2018. 

2. Likabehandlingsärenden 

Inget att rapportera. 

Uppföljningslista 2018-11-23 MK GGN 

Uppföljningslistan för hela mandatperioden 2015-2018 2018 /00024 

redovisades. 

4- Budget 2019 

Gymnasiechefen informerar om arbetet inför beslut om Budget 
2019 som kommer att beslutas på ett extra sammanträde med 
gymnasienämnden 12 december. 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 
1. Anställningsavtal. Lärare 2018-10-18 — 

2018-12-31. 

2. Beslut om t f gymnasiechef 21-25 
november 2018 

3. Anställningsavtal. Resurspedagog 2018-
10- 29 — 2018-12-19. 

4 . Anställningsavtal. Lärare 2018-11-01 — 
tillsvidare 

5. Anställningsavtal. Elevsamordnare 2018-
11- 01 — tillsvidare. 

6. Anställningsavtal. Lärare 2018-11-06 — 
2018- 12-31. 

7. Anställningsavtal. Lärare 2019-01-01 — 
2019- 08 -12 

MK GGN 2018/00304-1 

MKGGN 2018/00015-12 

MK GGN 2018/00305-1 

MK GGN 2018/00308-1 

MK GGN 2018/00312-1 

MK GGN 2018/00314-1 

MKGGN 2018/00318-1 

Utdragsbestyrkande 
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§ 5 4 

Delgivningar 

i . Påbörjad utredning enligt MK GGN 2018/00306-1 
likabehandlingsplan 

Justerandés signatur Utdragsbestyrkande 


