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MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

Gem Gymnasienämnden 
Plats och tid: 

Beslutande: 

IS/IT Morarummet, 2015-11-12 kl. 09:00 - 10,00 

Jan Lovén (C) Orsa 
Johan Hed (C) Mora 
Anders Björklund (S) Älvdalen 
Per Göransson (S) Mora 
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare 
SHIGERUISHIDA (FP) Orsa 
Anders Roseli (S) Orsa 
Mari Rustad (S) Älvdalen 
Göran Olsson (C) Älvdalen 

Övriga deltagare: 
Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Johan Hed 

Mora, 2015-11-12 

1 Paragraf 57 - 57 

Ullå Jons, ^ekreterare 

Jan Boven, Ordförande 

Johan Hed, Justerare Vy 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 
Organ: Gem Sammanträdesdatum: 2015-11-12 

Gymnasienämnden 

Överklagningstid: 2015-11-13 - 2015-12-09 

Anslaget sätts upp: 2015-11-12 Anslaget tas ner: 2015-12-10 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§57 MK GGN 2015/00272-4 

Revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden 

Gymnasienämnden beslutar art skicka revidering av reglemente för gymnasienämnden 
i Mora kommun samt avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om 
samverkan i gemensam gymnasienämnd vidare til l kommunfullmäktige i de 
samverkande kommunerna för fastställande. 

Gymnasienämnden beslutar att ställa sig bakom Jan Lovéns yrkande gällande förslag 
till revidering av avtal daterat 2015-09-14: 

1. Jan Lovén yrkar på att ta bort orden "med oförändrade medel" i första stycket på 
punkt 1. 

2. Jan Lovén yrkar att punkt 3 styckena om SFI och vuxenutbildning förändras t i l l : 

SFI ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner under förutsättning att det är 
försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi. 

Vuxenutbildning ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner under förutsättning 
att det är försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi. 

3. Jan Lovén yrkar att sista meningen i punkt 6.5 ändras till 

Dessa träffar ska ske i februari och september månad och rotera mellan kommunerna. 

Gymnasienämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder har 
kommunledningskontoret, på uppdrag av kommunledningarna i de tre samverkande 
kommunerna, upprättat förslag till nytt reglemente och avtal. 

Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats eller flyttats är 
överstruket och ny text är kursiv. Planen är att respektive kommunfullmäktige ska 
kunna ta beslut i december och att förändringarna träder i kraft 2016-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av reglemente för gymnasienämnden i Mora kommun daterat 
2015-09-14 

Förslag till avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i 
gemensam gymnasienämnd daterat 2015-09 14 

Justerades signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 
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MORA-ORSA-ÄLVDALEN 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att skicka revidering av reglemente för gymnasienämnden 
i Mora kommun samt avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
omoo20samverkan i gemensam gymnasienämnd vidare til l kommunfullmäktige i de 
samverkande kommunerna för fastställande. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige Mora, Orsa och Älvdalen 

Yrkande 
Yrkande gällande förslag til l revidering av avtal daterat 2015-09-14. 

1. Jan Lovén yrkar på att ta bort orden "med oförändrade medel" i första stycket på 
punkt 1. 

2. Jan Lovén yrkar att punkt 3 styckena om SFI och vuxenutbildning förändras ti l l : 

SFI ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner under förutsättning att det är 
försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi. 

Vuxenutbildning ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner under förutsättning 
att det är försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi. 

3. Jan Lovén yrkar att sista meningen i punkt 6.5 ändras till 

Dessa träffar ska ske i februari och september månad och rotera mellan kommunerna. 


