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MK GGN 2019/00127-1

Verksamhetsuppföljningsprognos 1 för gymnasienämnden år
2019
Beslut
Gymnasienämnden godkänner delårsbokslut VUP i , 2019 för Gemensam
gymnasienämnd.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden redovisar ett underskott på 2 645 tkr, per sista april 2019. De stora
avvikelserna mot budget är:
•

Läromedel avviker positivt på grund av att kapitalkostnaderna inte uppgår till
de budgeterade, prognosen på helår är ett överskott på 700 tkr.

•

Elevhälsan avviker positivt med 364 tkr och på helår förväntas ett överskott på
800 tia-.

•

Skolskjutsar gymnasiesärskolan avviker negativt med, delvis på grund av en
sent fakturerad kostnad tillhörande 2018 men kostnaden för innevarande år
verkar också bli högre än budgeterat. Prognosen på helår är ett underskott på
230 tkr.

•

SFI avviker negativt med 276 tkr på grund av den nya utbildningsplikten, på
helår prognostiseras ett underskott på 700 tkr.
Administration avviker positivt då fasta kostnader för telefoni minskat samt
numer debiteras via tjänstekatalogen. Därmed kommer 500 tkr i budget flyttas
från administration till IT.

•

•

IT avviker negativt med 579 tkr och på helår förväntas en negativ avvikelse på
731 tio-, men med redan nämnd flytt av budget så blir avvikelsen 231 tkr.

•

Besparingsåtgärder avviker negativt med 1998 tkr och prognosen för helår är
en negativ avvikelse på 5995 tia .
-
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Ack budget
Jan 19 April 19

Periodens Årsbudget
avvikelse Jan 19 Dec 19

Prognos
2019

Årsawikelse
2019

Driftbidrag

Ack
resultat
Jan 19 April 19
55672

55672

0

167017

167017

0

Direkta

-11000

-10131

-870

-30392

-30622

-230

Gymnasiet

-38445

-39088

643

-117264

-115984

1280

Gysär

-2945

-2751

-194

-8252

-8214

38

Gruv

-1645

-1734

89

-5201

-5210

-9

Gyvux

-1951

-1930

-20

-5791

-5816

-25

Särskild
vux
SFI

-634

-648

14

-1944

-1950

-6

-1283

-992

-291

-2975

-3683

-708

Högskolecentrum
Besparingsåtgärder
Totalt

-415

-397

-18

-1191

-1193

-2

0

1998

-1998

5995

0

-5995

-2645

0

-2645

0

-5656

-5656

/k

i
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I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för 2019, samt hur detta
prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna vid årets slut.

Driftbidrag
Direkta
Gymnasiet
Gysär
Gruv
Gyvux
Särskild vux
SFI
Högskolecentrum
Ej förd/Besparingsåtg
Totalt

Mora
93 197
56%
-11 340
37%
-70340
61%
-5601
68%
-1961
38%
-3243
56%
-1815
93%
-1660
45%
-835
70%
0
0%
-3 598

Orsa
38 694
23%
-5 135
17%
-26776
23%
-1494
18%
-1676
32%
-1467
25%
-134
7%
-1341
36%
-179
15%
0
0%
491

Älvdalen
35 126
21%
-14 147
46%
-18868
16%
-1120
14%
-1572
30%
-1106
19%
0
0%
-682
19%
-179
15%
0
0%
-2 549

Totalt
167 017
100%
-30 622
100%
-115 984
100%
-8 214
100%
-5 210
100%
-5 816
100%
-1 950
100%
-3 683
100%
-1 193
100%
0
0%
-5 656

Särskilda direktiv för gymnasienämnden är att ta fram en handlingsplan för ökande
antal elever - målet med planen är att tydliggöra vilka krav det ställer på ekonomi och
resurser. Elevavräkning görs på våren och hösten - syftet med avräkningen är att få
löpande information om elevantalet och dess påverkan på ekonomin. Elevavräkning
sker i VUP 1 och VUP 2 samt bokslutet. Mora, Orsa och Älvdalen meddelas antal
faletiska elever och budgeten justeras enligt samverkansavtalet.
E l e v a v r ä k n i n g 190430
Antal elever

Kostnad

(per elev 112 839)

vt-19.

Mora
Orsa
Älvdalen

2 820 975
1523 326
1015 551

50
27
18

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljningsprognos 1, 2019.
-4
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Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner delårsbokslut VUP i , 2019 för Gemensam
gymnasienämnd.
Sändlista
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
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§ 24

MK GGN 2019/00126-1

Nämnd- och bolagsplan 2020
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att fastställa nämnd och bolagsplan för gymnasienämnden
2020.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har att fatta beslut om nämnd och bolagsplan för 2020. Mora
kommun använder Stratsys för verksamhetsplanering och verfeamhetsuppföljning.
Nämnden ska i nämnd och bolagsplanen beskriva sin verksamhet i korthet samt
volymförändringar och utvecklingsfrågor för perioden. Nämnden ska fatta beslut om
mål och mått kopplade till de strategiska målen samt redovisa åtgärder för en ekonomi
i balans och för att nå uppsatta mål.
Nämnd och bolagsplanen består av en verksamhetsberättelse som innehåller planerade
insatser, prioriterade mål och utmaningar inför framtiden. Nämnd och bolagsplanen
bygger på målområdena, Livslångt lärande, Tillväxt och utveckling samt Livskvalitet
för alla. Utifrån målområdena finns strategiska kommunmål och under dessa har
nämnden att fatta beslut om nämndmål och tillhörande mått.

Beslutsunderlag
Nämnd och bolagsplan 2020 Gemensam gymnasienämnd
Nämnd och bolagsplan 2020 (Mål och mått) daterad 190507
Nämnd och bolagsplan 2020 (Mål och mått) ändringar, daterad 190507

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att fastställa nämnd och bolagsplan för gymnasienämnden
2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen Mora kommun
Rektorer, Marknadsförare och Intendent på Mora Gymnasium

Jbstefandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(16)

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN 2019-2022
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2019-05-15
Dokument nr: M K G G N 2019/00010-15

MORA- ORSA-ÄLVDALEN

MKGGN 2019/00115-1

§ 25

Riktlinjer skolskjuts, revidering
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att revidera styrdokument.
1. Elever som har längre än sex kilometer till skolan och uppfyller övriga villkor för fria
skolresor för gymnasieelever har rätt till busskort.
2. Kontant resebidrag schabloniseras till 300 kronor per månad. Rektor med
delegation beviljar kontant resebidrag. En slcriftlig och individuellt formulerad ansökan
ska lämnas in för handläggning i varje enskilt fall. Beslutet gäller läsårsvis. Detta gäller
för elever som är folkbokförda på adresser där avståndet till närmaste bussförbindelse
är så långt att inte eleverna kommer till skolan i tid och väljer att ej söka
inackorderingsbidrag för inackordering på studieorten i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner.
3. Kontant resebidrag enligt schablonen 300 kr per månad (fr.o.m. oktober t.o.m. april
månad) ges till idrottselever som ej har rätt till busskort men har längre än sex
kilometer mellan folkbokföringsadressen och aktuell idrottsanläggning. Rektor med
delegation beviljar kontant resebidrag. En slcriftlig och individuellt formulerad ansökan
ska lämnas in för handläggning i varje enskilt fall. Beslutet gäller läsårsvis. Detta gäller
under förutsättning att skolan inte anordnat resorna på annat sätt.
4. Växelvis boende ger ingen rätt till busslcort, avståndet mellan folkbolcföringsadressen
och skolan gäller.
5. Ansökan ska skickas till Mora gymnasium i början av varje läsår. Om förändringar
uppstår kan ansökan ske senare, dock senast sista april innevarande läsår.

Sammanfattning av ärendet
Revidering av riktlinjer gällande ansökan om resebidrag/busskort, Dnr 2014/75

Beslutsunderlag
Kommunens skyldigheter
Kommunens skyldigheter för gymnasieelevers resor regleras i lagen om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:11110) samt tillhörande förordning
(SFS 1991:1120) I paragraf 2 framgår att för elev som har rätt till studiestöd så ansvarar
hemkommunen för elevens kostnader för dagliga resor mellan skolan och bostaden.
Skyldigheterna gäller för elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och
skolan.
Kommunen är inte skyldig att anordna transporter för eleverna, utan har endast ansvar
för resekostnaderna. Stödet ska ges kontant eller på annat sätt som kommunen
bestämmer. Kommunen kan t.ex. själv ansvara för att ordna resorna, dela ut färdbevis,
betala resekostnaderna för ett visst färdmedel eller ge kontantstöd.
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Om en elev väljer ett annat färdsätt än det kommunen erbjuder är kommunen inte
skyldig att ersätta eleven för resekostnaden. Om stödet ges kontant är kommunen inte
skyldig att ge högre ersättning än 1/30 (=1480 kr) av basbeloppet för varje hel
kalendermånad som eleven går i skolan.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att revidera styrdokument.
1. Elever som har längre än sex kilometer till skolan och uppfyller övriga villkor för fria
skolresor för gymnasieelever har rätt till busskort.
2. Kontant resebidrag schabloniseras till 300 kronor per månad. Rektor med
delegation beviljar kontant resebidrag. En skriftlig och individuellt formulerad ansökan
ska lämnas in för handläggning i varje enskilt fall. Beslutet gäller läsårsvis. Detta gäller
för elever som är folkbokförda på adresser där avståndet till närmaste bussförbindelse
är så långt att inte eleverna kommer till skolan i tid och väljer att ej söka
inackorderingsbidrag för inackordering på studieorten i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner.
3. Kontant resebidrag enligt schablonen 300 ler per månad (fr.o.m. oktober t.o.m. april
månad) ges till idrottselever som ej har rätt till busskort men har längre än sex
kilometer mellan folkbokföringsadressen och aktuell idrottsanläggning. Rektor med
delegation beviljar kontant resebidrag. En slcriftlig och individuellt formulerad ansökan
ska lämnas in för handläggning i varje enskilt fall. Beslutet gäller läsårsvis. Detta gäller
under förutsättning att skolan inte anordnat resorna på annat sätt.
4. Växelvis boende ger ingen rätt till busskort, avståndet mellan folkboMöringsadressen
och skolan gäller.
5. Ansökan ska släckas till Mora gymnasium i början av varje läsår. Om förändringar
uppstår kan ansökan ske senare, dock senast sista april innevarande läsår.

Sändlista
Handläggare och ansvarig rektor för skolskjuts.
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§26

MK GGN 2019/00109-2

Skyddade personuppgifter
Beslut
Gymnasienämnden antar handlingsplan och samtalsguide gällande skyddade
personuppgifter daterad 2019-03-22.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasieförvaltningen har gjort en översyn av handlingsplan och samtalsguide
gällande hantering av skyddade personuppgifter så den stämmer överens med
bestämmelser enligt GDPR.
Beslutsunderlag
Handlingsplan och samtalsguide skyddade personuppgifter daterad 2019-03-22.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden antar handlingsplan och samtalsguide gällande skyddade
personuppgifter daterad 2019-03-22.
Sändlista
ReMorer, biträdande rektorer och administrationspersonal gymnasieförvaltningen.
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§27

MKGGN 2019/00021-4

Drogpolicy revidering
Beslut
Gymnasienämnden antar den reviderade drogpolicyn gällande alkohol, narkotika,
doping och tobak med komplettering av drogpolicy för elevboende.
Sammanfattning av ärendet
Drogpolicyn är en policy gällande alkohol, narkotika, doping och tobak för elever inom
gymnasieförvaltningen och har reviderats 2019-05-06.
Drogpolicyn för elevboende är en kompletterande policy till gällande drogpolicy och
gäller för elever vid våra elevboenden.
Beslutsunderlag
Policy gällande alkohol, narkotika, doping och tobak, Bilaga nr 1: D:o för boende på
Sport Campus Mora gymnasium, daterad 2019-05-06.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden antar den reviderade drogpolicyn gällande alkohol, narkotika,
doping och tobak med komplettering av drogpolicy för elevboende.
Sändlista
Chefer Mora gymnasium
Boendesamordnare
Specialidrottstränare
Gymnasieportalen
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§28

Informationsärenden
i.

Besök teknikprogrammet
Anders Skogs och Hans Andersson informerade om den
nuvarande verksamheten på teloiikprogrammet och åk 4 på
teknikprogrammet samt yrkeshögskoleutbildning som börjar
till hösten 2019.

2.

IB presidieträff
Gymnasiechefen informerade om presidieträffen. Gymnasieförvaltningen får ingen utökad ram för att starta IB. Finns inte
tillräckligt med sökande till IB liksom till andra program så får
gymnasienämnden ta beslut om vilka program som ska startas.

3.

UF - Ung Företagsamhet
Åsa Yngvesson, lärare på ekonomiprogrammet och ansvarig för
Ung Företagsamhet har vunnit pris som bästa UF lärare i
Dalarna och hon kom tvåa i hela Sverige. Åsa informerade om
arbetet med UF företagen. Gymnasienämnden gratulerar
henne till dessa fina priser.

4.

Nya gymnasielagen
Linda Klarström, samordnare IM-programmet och Magnus
Andersson, biträdande rektor på RO2 informerade om nya
gymnasielagen. Eleven ska studera, inte arbeta. Eleven får ett
arbetstillstånd så hen kan jobba extra under studietiden.
Eleven har rätt till CSN. God närvaro i skolan krävs och
kontrolleras. Eleven måste ordna eget boende. Eleven måste
följa svenska lagar, dvs inte begå brott. Om eleven inte följer
det som står i beslutet kan det hända att migrationsverket
återkallar uppehållstillståndet.
Eleven måste påbörja sin studieplan, man får inte byta
inriktning/spår. Heltidsstudier krävs. Deltidsstudier kan
tillåtas vid särskilda skäl. Sista gången att söka in till nationellt
gymnasieprogram är det år man fyller 19 år. Komvux kan sökas
det år eleven fyller 20 år.
Idag har vi 28 elever på språkintroduktion som har fått
tillfälliga uppehållstillstånd på nya gymnasielagen och går sitt 3
eller 4 år.
Dessa 28 elever kommer inte hinna få betyg i svenska som
andraspråk. De kan nu söka folkhögskola på grundnivå eller
komvux på grundnivå. Dessa utbildningsvägar leder i dagsläget

flusfefa ndes signatur

Utdragsbestyrkande

12(16)

PROTOKOLL

13(16)

G E M GYMNASIENÄMNDEN 2019-2022
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2019-05-15
Dokument nr: M K G G N 2019/00010-15

MORA • ORSA • ÄLVDALEN
till utvisning.
Förslag på lösning lå 19/20:
Komvux, om möjligt en yrkesutbildning på gymnasienivå. 20
av dessa 28 elever har åldern inne för komvux.
Språkintroduktion, en yrkesinriktad utbildning vilket innebär
att eleverna kommer att gå 4-5 år på IM.
5.

Asfaltsbana - Hemus projektet
Krister Åkärbjär, programsamordnare och Kristina Hård af
Segerstad, sportchef för idrottsutbildningarna informerar om
kraven och önskemålen på en asfaltsbana i Hemus. Skolan
ingår nu i en ny certifieringsomgång där Riksidrottsförbundet
planerar att dra ner på antalet RIG- elever per skola och
därmed behöver Slddförbundet se över vilka skolor som har
bäst förutsättningar att erbjuda professionell idrottsutbildning.
En asfalterad bana erbjuder en ökad säkerhet för eleverna då
man slipper åka t ex rullskidor i trafiken, bättre tillgänglighet
för alla i Mora, anpassad för att nå flera nivågrupper
handikappanpassad, miljömässigt, besöksnäringen,
kombination cykelbana Prästholmen-Idrefjäll arena planeras
för ännu bättre tillgänglighet.
En asfalterad bana erbjuder även allmänheten att kunna
använda motionsspår även under skidtävlingar.

6.

Antal elever per grupp för att starta program/inrilctningar
Gymnasiechefen informerade om att gymnasienämnden
behöver ta fram ett underlag till beslut där det ska framgå hur
många ansökande elever det ska vara i en grupp/klass för att
starta ett program/inrilctning.

7.

Likabehandlingsärenden
Inga pågående ärenden

8.

Uppföljningslista 2019-05-08

MK GGN

Gymnasiechefen redogjorde för uppföljningslistan.

2019/ooc
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§29

Delegationsbeslut
i.

Reviderade studieplaner för Vård och
omsorgsprogrammet med start 2018 och
2019

MK GGN 2018/00224-9

2.

Reviderad studieplan för
Naturvetenskapsprogrammet

MK GGN 2018/00224-11

Reviderad studieplan för Barn och
fritidsprogrammet

MK GGN 2018/00224-10

4.

Ändrad studieplan för Telaiikprogrammet
ochT4

MKGGN 2018/00224-8

5.

Anställningsavtal. Lärare 2019-03-18 —
2019-06-27.

MK GGN 2019/00096-1

6.

Anställningsavtal. Studiehandledare 2019- MK GGN 2019/00097-1
03-25 -- 2019-06-21.

7.

Anställnmgsavtal. Lärare 2019-03-25 ~
2019-06-21.

MK GGN 2019/00098-1

8.

Anställningsavtal. Lärare 2019-04-08 —
2019-06-19.

MK GGN 2019/00099-1

9.

Beslut om tillförordnad gymnasiechef
semesterperioden 2019

MK GGN 2019/00022-4

10.

Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13
2019-08-12.

MK GGN 2019/00103-1

11.

Anställningsavtal. Bygginstruktör 201904-01 — tillsvidare

MK GGN 2019/00105-1

12.

Anställningsavtal. Rektor 2019-04-12
2019-08-11.

MKGGN 2019/00106-1

13.

Anställningsavtal. Lärare 2019-04-08 2019-08-12.

MK GGN 2019/00113-1

14.

Anställningsavtal. Modersmålslärare 2019- MK GGN 2019/00114-1
04-08 - 2019-08-12.

15.

Beslut om tillförordnad gymnasiechef 31/5 MKGGN 2019/00022-5
2019

16.

Anställningsavtal. Skolbibliotekarie 201906-17 — 2019-12-16.

/li-

iuste rändes signatur

MKGGN 2019/00043-3

Utdragsbestyrkande
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17-

Anställningsavtal. Bygginstruktör 201904-15 — 2019-12-22.

MKGGN 2019/00050-3

18.

Anställningsavtal. Kurator 2019-08-13 —
tillsvidare.

MK GGN 2019/00082-4

19.

Anställningsavtal. Resurspedagog 201904-01 — 2019-12-31

MK GGN 2019/00120-1

20.

Anställningsavtal. Elevassistent

MK GGN 2019/00128-1

21.

Anställningsavtal. Elevassistent 2019-0617 — 2019-08-31.

MK GGN 2019/00131-1

22.

Anställningsavtal. Studiehandledare 2019- MK GGN 2019/00132-1
04-19 — 2019-06-19

23.

Anställningsavtal. Modersmålslärare 2019- MK GGN 2019/00133-1
04-01 — 2019-06-19.

24.

Reviderad studieplan för
Samhällsprogrammet med start hösten
2018

MK GGN 2018/00224-12

JL
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
1.

Rapport om efterlevnad av
dataskyddsförordningen - Gemensamma
gymnasienämnden MOA

MKGGN 2018/00338-7

2.

Remiss om föreskrifter om ändring i
Skolverkets föreskrifter gällande fjärde
tekniskt år.

MK GGN 2019/00102-1

3.

Strategisk plan 2019-2022 MK KS

MK GGN 2018/00338-8

I

TT

-JU

-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

