Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i
gemensam gymnasienämnd
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Detta avtal gäller fr.o.m. 2018-01-01 och ersätter det avtal som antogs av kommunfullmäktige i Mora
kommun 2014-01-20, § 8, Orsa kommun 2014-03-31, § 17 samt Älvdalens kommun 2013-12-16, § 103.

1. Bakgrund och syfte
Kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner antog i mars 2011 samverkansavtal för
gemensam gymnasienämnd i Mora avseende gymnasieutbildning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
gällande fr.o.m. 2010-01-01. Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten,
säkerställa kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar.
Samverkan med andra kommuner skall vara möjlig.
Den gemensamma gymnasienämnden inrättades 2010-01-01.
2. Värdkommun
Mora kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mora kommuns
nämndsorganisation.
3. Ändamål och omfattning
Den gemensamma nämnden ansvarar för följande verksamheter i en gemensam organisation:






Gymnasieutbildning
Idrottsutbildning
SFI (som så långt möjligt ska bedrivas i de kommundelar där eleverna är lokaliserade)
Vuxenutbildning (ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner)
Gymnasiesärutbildning











Interkommunal samverkan med andra skolor
Lokalisering av program
Interkommunala ersättningar
Interkommunala kostnader
Inackordering
Skolskjutsar
Uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen
Mora Högskolecentrums verksamhet bestående av kommunalt understödd distansutbildning vid
högskolor och universitet, administration av tentamen samt uppdragsutbildning.
Yrkeshögskola (YH), inkluderat att utifrån uttalade branschbehov initiera och ansöka om att få
bedriva yrkeshögskola

Den gemensamma gymnasienämnden svarar också för att inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden
och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i
någon av de samverkande kommunerna samt att besluta i de frågor som kommunfullmäktige i
värdkommunen, i reglementet eller i annan ordning, delegerat till nämnden.
4. Organisation
4.1 Nämnd
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare varav Mora utser 5+5, Orsa 3+3 och Älvdalen 3+3.
Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan de
samverkande kommunerna per mandatperiod.
Under avtalsperioden fram till och med december 2014 kommer ordföranden från Mora kommun.
Ordningsföljden är Mora, Orsa, Älvdalen om inte annat överenskoms i särskild ordning. Till vice
ordförande väljs ledamot från den kommun som vid nästkommande mandatperiod avses överta
ordförandeskapet.
Fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna ska välja de ledamöter och ersättare som ska
representera kommunen i nämnden. Värdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
vilket sker efter nominering från den kommun som ska inneha någon av posterna.
Nämnden har rätt att delegera beslutanderätt till utskott, ledamot och ersättare i nämnden samt till en
anställd i någon av de samverkande kommunerna.
Nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd angående budget
och tidsplan ska enligt kommunallagen 8 kap 4 § ske med de övriga samverkande kommunerna.
4.2 Förvaltning
Värdkommunens gymnasieförvaltning svarar för nämndens administrativa service. Gymnasiechefen är
direkt underställd kommundirektören i värdkommunen.
4.3 Verksamhetsråd
Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna. Rådet
ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla
partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till nämndens
sammanträden.
5. Ekonomi
Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna baseras på faktisk kostnad per elev, fördelat per

kommun, beroende på studieform och skolhuvudman. Nettokostnaderna beräknas på följande kategorier:
(kostnader som ingår i de olika kategorierna framgår av tillämpningsanvisningar, antagna av respektive
samverkanskommuns kommunstyrelse).






Gymnasie- och gymnasiesärelever i nämndens egna skolor.
Gymnasie- och gymnasiesärelever, folkbokförda i någon av nämndens samverkande kommuner,
som studerar på skolor med annan huvudman än den gemensamma gymnasienämnden.
Elever inom vuxenutbildning (gymnasievux, grundvux, särvux och SFI).
Elever inom Siljansutbildarna.
Politiska kostnader.

Samtliga övriga kostnader (dvs. de som inte ingår i någon av ovanstående kategorier) samt intäkter i form
av interkommunala ersättningar från andra kommuner, fördelas utifrån fördelningsnyckeln procentuell
andel elever på nationella program, introduktionsprogram respektive gymnasiesärskola.
Orsa och Älvdalens kommuner ska erlägga driftbidrag enligt budget till värdkommunen. Bidraget ska
betalas månadsvis i förskott, den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdag eller, om
parterna så överenskommer, efter fakturering från värdkommunen.
Det åligger värdkommunen att redovisa och fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed.
Överskott/underskott ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret.
5.1 Budget
Värdkommunen ska årligen fastställa årsbudgeten enligt punkt 4 ovan. Budgetförslag för kommande
verksamhetsår skall för samråd överlämnas till kommunstyrelsen i Orsa och Älvdalen före februari
månads utgång. Synpunkter ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 april. Arbetsprocess inför
budget, årsredovisning och delårsrapport följer värdkommunens övergripande process. Mora kommun ska
fastställa budget för den gemensamma gymnasienämnden senast den 30 juni.
Anmälda lokalbehov ska prövas enligt Mora kommuns lokalförsörjningsstrategi. Värdkommunen ansvarar
för finansiering av investeringar utöver fastighetsinvesteringar. Kapitalkostnader som därmed uppstår
redovisas och fördelas på samma sätt som övriga driftkostnader.
Budgetering av nettokostnaderna för den gemensamma nämnden ska så långt möjligt ske utifrån den
princip som redovisas i punkten 5 ovan.
5.2 Årsredovisning – fördelning av nämndens nettokostnader
Nämndens nettokostnader enligt årsredovisningen skall regleras mellan de samverkande kommunerna
fördelat enligt den princip som anges i punkten 5 ovan.
Överskott/underskott baserat på utfall i förhållande till inbetalat kommunbidrag ska vara reglerat senast
den 31 maj året efter verksamhetsåret.
6. Övergripande bestämmelser
6.1 Arvoden
Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar som
uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i respektive
kommun. Värdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Arvoden för
presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska betalas av den kommun som ledamoten
representerar.

6.2 Insyn i förvaltningen
Alla tre kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den gemensamma
nämndens verksamhet. Insynen kan, om så begärs, ske genom att samtliga parter har åtkomst till den
information som finns i ekonomisystemet. Den gemensamma nämnden ska till respektive fullmäktige i de
tre kommunerna fortlöpande rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen
är.
6.3 Revision och ansvarsfrihet
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om
ansvarsfrihet för samtliga nämndsledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna. Det är dock endast den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.
6.4 Rapportering
Nämnden ska följa Mora kommuns övergripande uppföljningsprocess. Rapporteringen till
samverkanskommunerna skall beskriva hur verksamheten och den ekonomiska situationen utvecklas
under verksamhetsåret.
6.5 Överläggning med kommunstyrelsernas presidier
Kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna ska minst två gånger per år ta initiativ till träff med
nämndens presidium. Dessa träffar ska ske i februari och september månad. Vid dessa träffar ska
verksamhetsplaneringsfrågor samt lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.
6.6 Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställts i nämnden från och
med dess inrättande den 1 januari 2010. Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari 2010
kvarligger på var och en av de samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden ska ha obegränsad
tillgång till dessa äldre arkiv.
6.7 Försäkring
Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma nämndens
verksamhet. Värdkommunen tecknar också elevolycksfallsförsäkringar.
7. Giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning av godkännande av
fullmäktigeförsamlingarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Avtalet gäller tills vidare.
Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med tjugofyra månaders uppsägningstid.
Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller på annat sätt påtagligt
förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 30 juni varje år. Begäran
ska vara skriftlig och skickas till övriga samverkande kommuner. Nya villkor kan normalt träda i kraft ett
år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna kommer överens om detta.
När en ny intressent vill delta i samverkan ska nytt förslag till avtal upprättas av den gemensamma
nämnden med anpassning utifrån nya behov och krav. Medlemskommunernas fullmäktige ska anta det
nya avtalet innan det blir giltigt och ersätter innevarande avtal.
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. Kan
inte enighet uppnås ska tvisten lösas i allmän domstol.

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader enligt
fördelningsnyckel 60-20-20 (Mora 60 %, Orsa 20 % och Älvdalen 20 %). Tillgångar som respektive
kommun ägde vid ingången av den gemensamma nämnden ska i sin helhet tillfalla den kommunen.
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2017-11-13 § 101
Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2017-11-27 § 95
Antaget av Älvdalens kommunfullmäktige 2017-12-11 § 132
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