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Gem Gymnasienämnden 2019-2022 

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2019-12-04  
kl. 09:00 – 11:20 

Beslutande: Maria Eriksson (C) Älvdalen 
Johan Hed (C) Mora 
Lim Eva-Lena Segerstedt (C) Orsa 
Per Göransson (S) Mora 
Thomas Nielsen (C) Mora 
Naima Trogen (MOP) Mora 
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa 
Margareta Grabowska (S) Älvdalen 
Nils-Åke Norman (M) Älvdalen 
Sofia Diefke (C) Orsa 
Daniel Nilsson (C) Mora, tjänstgörande ersättare 
Johanna Karlén (S) Mora, ej tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare: Therese Lindberg, facklig representant 
Lena Rowa, gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Sofia Diefke 

Justeringens 
plats och tid: 

Mora gymnasium, 2019-12-13 

Underskrifter: ______________________________________ 

Ulla Jons, sekreterare 

Paragraf 53 - 65 

 ______________________________________ 

Maria Eriksson, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Sofia Diefke, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Gem Gymnasienämnd Sammanträdesdatum: 2019-12-04 

Överklagningstid: 2019-12-13 – 2020-01-03 

Anslaget sätts upp: 2019-12-13 Anslaget tas ner: 2020-01-03 

Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium 

 

____________________________ 
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____________________________ 
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§ 53 MK GGN 2019/00127-11 

 

Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2019 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljning för oktober 2019 och lägger till 
att föregående års verksamhetsuppföljningar kommer med i kommande 
verksamhetsuppföljningar. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Gymnasienämnden redovisar ett underskott på 17 059 tkr per sista oktober. De stora 
avvikelserna mot budget är:   
 

 Direkta kostnader avviker negativt med 419 tkr, på grund av att IKE-
kostnaderna för Orsa och Älvdalen ligger över budgeterat med ca 1000 tkr 
vardera, medan Mora har lägre kostnader för IKE på ca 1 150 tkr. På helår 
prognostiseras en negativ avvikelse på ca 1300 tkr.  

  

 Gymnasiet avviker negativt med 6 271 tkr mot budget, på grund av ett högre 
antal tjänster än budgeterat, samt fortsatt höga kostnader för administration 
och IT, samt ett slutgiltigt avslag på överklagande gällande bidrag från 
Migrationsverket avseende 2017. På helår prognostiseras en negativ avvikelse 
på ca 6 900 tkr.  

  

 Gymnasiesärskolan avviker negativt mot budget med 656 tkr, på grund av ett 
större antal elever och därmed fler tjänster samt högre lönekostnader än 
budgeterat. På helår prognostiseras en negativ avvikelse på ca 800 tkr.  

  

 Gymnasial vuxenutbildning avviker negativt med 2425 tkr, på grund av lägre 
statsbidrag än budgeterat. På helår prognostiseras ett underskott på ca 2 500 
tkr.  

  

 SFI avviker negativt mot budget med 2 575 tkr, med anledning av den nya 
utbildningsplikten. På helår prognostiseras en negativ avvikelse på ca 2 900 
tkr.  

  
 Besparingsåtgärder avviker negativt med 4996 tkr och på helår prognostiseras 

en negativ avvikelse på 5995 tkr.  
 
På helår prognostiseras ett underskott på 20 006 tkr totalt för gymnasienämnden. 
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Tabellen nedan visar hur total prognos 2019 fördelar sig per kommun och verksamhet. 
 

 
 

Ack resultat

Jan 19 - Okt 19

Ack budget

Jan 19 - Okt 19

Periodens

avvikelse

Årsbudget

Jan 19 - Dec 19

Prognos 2019 Årsavvikelse 2019

Driftbidrag 141807 141880 -72 170256 170256 0

Direkta -25757 -25338 -419 -30406 -31668 -1262

Gymnasiet -106026 -99755 -6271 -119706 -126594 -6888

Gysär -7671 -7016 -656 -8419 -9223 -804

Gruv -4177 -4431 254 -5317 -4992 325

Gyvux -7405 -4981 -2425 -5977 -8487 -2510

Särskild vux -1614 -1648 34 -1978 -1992 -14

SFI -5243 -2668 -2575 -3202 -6114 -2912

Högskolecentrum -972 -1039 67 -1247 -1191 56

Ej fördelade medel 0 4996 -4996 5995 0 -5995

Totalt -17059 0 -17059 0 -20006 -20006

Mora Orsa Älvdalen Totalt

Driftbidrag 95 141 39 342 35 773 170 256

56% 23% 21% 100%

Direkta -9 956 -6 085 -15 627 -31 668

31% 19% 49% 100%

Gymnasiet -77150 -29544 -19900 -126 594

61% 23% 16% 100%

Gysär -6288 -1677 -1258 -9 223

68% 18% 14% 100%

Gruv -1869 -1567 -1556 -4 992

37% 31% 31% 100%

Gyvux -4633 -2186 -1669 -8 487

55% 26% 20% 100%

Särskild vux -1854 -138 0 -1 992

93% 7% 0% 100%

SFI -2766 -2258 -1090 -6 114

45% 37% 18% 100%

Högskolecentrum -833 -179 -179 -1 191

70% 15% 15% 100%

Ej förd/Besparingsåtg 0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

Totalt -10 210 -4 291 -5 505 -20 006
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Tabellen nedan visar prognos 2019 korrigerad för elevavräkning. 
 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljning för oktober 2019. 
 

Yrkande 
Nils-Åke Norman (M) yrkar på att föregående års verksamhetsuppföljningar redovisas 
tillsammans med aktuell i kommande verksamhetsuppföljningar. 
 

Propositionsordning  
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Nils-Åke 
Norman (M) ändringsyrkande vilket förklaras bifallet. I övrigt beslutar 
gymnasienämnden i enligt med förslag till beslut. 
 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 
 
 

  

Mora Orsa Älvdalen Totalt

Totalt innan avräkning -10210 -4291 -5505 -20006

Avräkning elever 4119 2313 1410 7 842

Antal elever vt/ht 42/31 27/14 17/8 86/53

Totalt efter avräkning -6 091 -1 978 -4 095 -12 164
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§ 54 MK GGN 2019/00293-1 

 

Budget Gymnasienämnden 2020 

Beslut 
Gymnasienämnden fastställer budget 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Tabellen nedan visar Gymnasienämndens totala budgetram, samt ram för respektive 

kommun, för år 2020. Beräkningen utgår från den procentuella fördelningen i prognos 

2019, samt Mora kommuns beslutade ram för gymnasienämnden 2020. 

 

Gymnasienämnden 2020 Mora Orsa Älvdalen Totalt 

%-uell fördelning prognos 2019 55% 23% 22% 100% 

Grundram 95140 39786 38056 172982 

Lön 3 mån 2019 652 268 245 1164 

Ramökning ökat antal elever 4400 1807 1650 7857 

Ram 2020 innan lönerevision 9 mån 100192 41861 39951 182003 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden fastställer budget 2020. 
 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
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§ 55 MK GGN 2019/00280-1 

 

Besparingsåtgärder inför 2020 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att: 

1. Cambridge-engelska inte erbjuds från och med läsåret 2020/2021. 
 

2. Ta bort inriktning Äldres hälsa och livskvalitet på Vård och 
omsorgsprogrammet från och med läsåret 2020/2021 

 
3. TE4, gymnasieingenjör startar om det är minst 9 elever som söker utbildningen 

från läsåret 2020/2021 
 

4. Minska med 50% resurspedagog under vårterminen 2020 och ytterligare 50% 
till höstterminen 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasienämnden prognostiserar ett stort underskott för 2019 och har utifrån det gett 
förvaltningen i uppdrag att se över organisationen och minska kostnaderna under 
2020. 
 

Beslutsunderlag 
1. En kurs i Cambridge-engelska har erbjudits till elever som vill studera 

utomlands. Kursen ger inga meritpoäng för studier på högskolenivå i Sverige. 
Eleverna har erbjudits att läsa kursen efter lektionstid med en lärare, 0,09% 
tjänst och Mora Gymnasium har även stått för provavgiften på 2200:-/elev. 
 

2. En inriktning tas bort från Vård och omsorgsprogrammet i åk 3. Eleverna 
kommer att erbjudas Akutsjukvård.  Äldres hälsa och livskvalitet tas bort som 
valmöjlighet. Detta innebär att valmöjligheten minskar för eleverna samt att 
det är den svårare kursen vi erbjuder vilket kan medföra att det blir svårare för 
alla att klara examen. Anställningsbarheten kommer dock att vara fortsatt stark 
då marknaden saknar många undersköterskor. De elever som önskar läsa 
Äldres hälsa och livskvalitet kommer att få möjlighet att läsa detta tillsammans 
med vuxenutbildningen. 

 
3. TE4 (gymnasieingenjör) startar läsåret 2020/2021 om det är minst 9 elever 

som söker utbildningen då utbildningen då finansieras av statsbidrag. 
 

4. Minskar med en resurspedagog genom att ta bort arbetsuppgifter som vi inte 
enligt lag behöver utföra. Minskningen kommer att ske succesivt med början 
under vårterminen 2020 med 50% för att ytterligare minskas med 50% till 
höstterminen 2020. 
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Besparingsåtgärd VT 2020 HT 2020 2021 

T4 1,15 tjänst   249688 749064 

Cambridge 0,09 tjänst   18466 55399 

VO en inriktning 200 p 0,33 tjänst   67243 201728 

Resurspedagog 0,5 tjänst VT 1 tjänst HT 163577 163577 490732 

Totalt 163577 498974 1496923 

 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att: 

1. Cambridge-engelska inte erbjuds från och med läsåret 2020/2021. 
 

2. Ta bort inriktning Äldres hälsa och livskvalitet på Vård och 
omsorgsprogrammet från och med läsåret 2020/2021 

 
3. TE4, gymnasieingenjör startar om det är minst 9 elever som söker utbildningen 

från läsåret 2020/2021 
 

4. Minska med 50% resurspedagog under vårterminen 2020 och ytterligare 50% 
till höstterminen 2020. 
 

Yrkande 
Nils-Åke Norman (M) yrkar avslag till beredningens förslag till beslut punkt 2. Johan 
Hed (C) yrkar bifall till förslag till beslut.  
 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Nils-Åke 
Normans ändringsyrkande som förklaras avslaget. 
 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

- Den som bifaller beredningens till förslag till beslut röstar JA 
- Den som bifaller Nils-Åke Norman (M) ändringsyrkande röstar NEJ 

 
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 9 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande: 
 
 Johan Hed (C) JA Gunilla-Elings Friberg (S) JA 
 Lim Eva Lena Segerstedt (C) JA Sofia Diefke (C) JA  
 Tomas Nielsen (C) JA Margareta Grabowska (S) JA 
 Naima Trogen (MOP) JA Nils-Åke Norman (M) NEJ 
 Daniel Nilsson (C) JA Maria Eriksson (C) JA 
 Per Göransson (S) NEJ 
 

Sändlista 
Rektorer Mora gymnasium 
Marknadsförare Moragymnasium 
Schemaläggare Mora gymnasium 
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§ 56 MK GGN 2019/00282-1 

 

Kvällsundervisning Grundläggande vux och SFI 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att kvällsundervisning ska erbjudas på den ort som har 
störst behov. 

Sammanfattning av ärendet 
Denna termin erbjuds kvällsundervisning på Svenska för invandrare, SFI och 

grundläggande svenska som andraspråk i Mora. Två lärare är i tjänst vilket är en 

förutsättning för god arbetsmiljö. Tidigare har detsamma erbjudits även i Orsa men på 

grund av få elever och att två lärare behöver vara i tjänst togs beslutet att inte erbjuda 

detta utan man hänvisar eleverna till Mora. Konsekvenserna blir en besparing på ca 

40% lärartjänst och att eleverna från Orsa får åka till Mora.  

I Älvdalen har det aldrig erbjudits kvällsundervisning då det inte funnits någon 
efterfrågan. 

Beslutsunderlag 
Var kvällsundervisningen ska förläggas får bli en fråga utifrån behov och hur många 
elever på vilken ort som behöver kvällsundervisning – men kan av kostnadsskäl bara 
förekomma på en ort. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att kvällsundervisning ska erbjudas på den ort som har 
störst behov. 

Sändlista 
Rektor Mora Vuxenutbildning 
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§ 57 MK GGN 2019/00310-1 

 

Ändring av delegationsordning 2019-12-04 - 2020-02-28 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att ändra delegationsordningen under perioden 2019-12-
04 – 2020-02-28 så att enbart gymnasiechefen har delegation på alla anställningar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasienämnden vill under perioden ändra delegationsordningen så att 
gymnasiechef under perioden 2019-12-04 – 2020-02-28 har delegation på alla 
anställningar. 
 

Beslutsunderlag 
Gymnasienämnden vill att gymnasiechefen under perioden 2019-12-04 - 2020-02-28 
har delegation på alla anställningar som en åtgärd för att hålla förvaltningens 
personalbudget. 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att ändra delegationsordningen under perioden 2019-12-
04 – 2020-02-28 så att gymnasiechefen har delegation på alla anställningar. 
 

Sändlista 
Ledningsgruppen Mora gymnasium 
Gymnasieförvaltningens Personal- och Löneadministratör 
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§ 58 MK GGN 2019/00271-1 

 

Kafeterian år 2020 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att kafeterian på yrkesdelen ska vara öppen under 
förmiddagarna och ger förvaltningen i uppdrag att anställa en halvtidstjänst för detta. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fram till 31 mars 2019 hade gymnasieförvaltningen en anställd som arbetade i 
kafeterian i yrkesdelen. Den tjänsten avvecklades i besparingssyfte. 
Elever med stöd av praktiksamordnare och resurspedagog provade att sköta kafeterian 
under resterande del av terminen. Det föll dock inte ut som planerat då eleverna inte 
kunde sköta kafeterian självständigt i så hög grad som önskat utan praktiksamordnare 
och resurspedagog måste vara på plats och stötta när kafeterian var öppen. 
Under hösten 2019 tog Socialförvaltningens verksamhet Arbete och Utveckling (AoU) 
över kafeterian. Tanken var att deltagare med visst stöd av handledare skulle sköta 
kafeterian. Det visade sig dock att AoU:s deltagare ej kunde sköta kafeterian 
självständigt och med tiden var det endast handledare som skötte verksamheten utan 
deltagare. Efter diskussion med verksamhetsledare Christina Öhrén beslutades det att 
förändra öppettiderna så att det endast är öppet 3 timmar på förmiddagen. AoU önskar 
avsluta samarbetet så snart som möjligt dock senast 2019-12-20. 
Om kafeterian i yrkesdelen förblir stängd kommer trycket på kafeterian i 
huvudbyggnaden att öka väsentligt. En riskbedömning har gjort 2018-12-04, den är 
fortfarande aktuell. 
 

Beslutsunderlag 
Kafeterian i yrkesdelen behöver vara öppen och då framförallt under förmiddagen då 
behovet av att fylla på energi hos eleverna är som störst. Kafeterian på yrkesdelen fyller 
även en viktig del för elevernas trygghet på skolan när det finns en vuxen person på 
plats. 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att kafeterian på yrkesdelen ska vara öppen under 
förmiddagarna och ger förvaltningen i uppdrag att anställa en halvtidstjänst för detta. 
 

Sändlista 
Intendent Mora gymnasium 
Rektorer Mora gymnasium 
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§ 59 MK GGN 2019/00297-1 

 

Informationshanteringsplan för Gymnasienämnden 2020 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta informationshanteringsplanen för 
gymnasienämndens verksamhet från 2020-01-01 och att den gäller tills vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
En informationshanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper som finns 

i verksamheten och beskriver hur de hanteras. I informationshanteringsplanen ges 

anvisningar om förvaring, sortering och sökvägar. Här finns också instruktioner för 

leveranser till kommunarkivet. 

Informationshanteringsplanen ger nämnden nödvändig kontroll och överblick över 

sina allmänna handlingar, underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar 

allmänhetens möjligheter att återsöka och ta del av information. Den är ett viktigt 

verktyg och lathund för att enkelt se vad som kan gallras och vad som ska bevaras. 

Informationshanteringsplanen har arbetats fram för Gemensamma Gymnasienämnden 

enligt föreskrifter från Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Riksarkivet, RA. 

Gymnasienämndens dokumenthanteringsplan från 2019-02-18 § 15 kommer ersättas 

av den nu framtagna informationshanteringsplanen. 

 

Beslutsunderlag 
Gymnasienämnden beslutar att anta informationshanteringsplanen för 
gymnasienämndens verksamhet från 2020-01-01 och att den gäller tills vidare. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att anta informationshanteringsplanen för 
gymnasienämndens verksamhet från 2020-01-01 och att den gäller tills vidare. 

Sändlista 
Rektorer och administrationspersonal gymnasieförvaltningen 
Mora kommuns arkivarie 
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§ 60 MK GGN 2019/00308-1 

 

Erbjuda elev gymnasiesärskolans individuella program i 
Älvdalens kommun 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att ge Älvdalens kommun i uppdrag att tillhandahålla 
utbildning enligt gymnasiesärskolans individuella program till berörd elev till en 
kostnad av 50 % av 321 749 kr/läsår = 160 875 kr. (kostnad utifrån riksprislistan) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Till höstterminen 2021 börjar en elev som har egen assistent som idag bekostas av en 
annan verksamhet. Eleven har anpassad skolgång mellan 8.30 – 11.00, 4 dagar i 
veckan. Eleven har redan nu "egen lägenhet" i Idre. Omställningen att flytta till Mora 
för att få undervisning bedöms som stor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsutskottet 2019-11-07 § 74. 
 
Enligt vår undersökning ser vi att utifrån barnkonventionen och elevens behov är det 
bästa för eleven om Älvdalens kommun kan ge eleven utbildning enligt 
gymnasiesärskolans individuella program. Eleven studerar på halvtid, Älvdalens 
kommun ges ersättning motsvarande 50% av kostnaden, enligt riksprislistan.  
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att ge Älvdalens kommun i uppdrag att tillhandahålla 
utbildning enligt gymnasiesärskolans individuella program till berörd elev till en 
kostnad av 50 % av 321 749 kr/läsår = 160 875 kr. (kostnad utifrån riksprislistan) 
 

Sändlista 
Förvaltningschef barn- och utbildning, elevhälsochef, specialpedagog särskola i 
Älvdalens kommun. 
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§ 61 MK GGN 2019/00309-1 

 

Utredning gymnasieförvaltningen 

Beslut 
Gymnasienämnden ansöker om att få hjälp med en extern genomlysning gällande 
kostnader på gymnasiet för att kunna anpassa verksamheten utifrån tilldelad ram. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Skolverkets statistik 2018 så kostar ungdomsgymnasiet 136 200 kr per elev att 
jämföra med Dalarna 135 300kr, Riket 125 600 kr och i Torsby kommun som är 
jämförbar kommun med idrottsgymnasium kostar eleverna 145 200 kr. 

Beslutsunderlag 
Gymnasienämnden har gett i uppdrag till rektorerna att se över kostnader som är 
kopplade till programmen och övriga verksamheter som finns på gymnasiet. 
Gymnasienämnden vill ta reda på om Mora gymnasium är ett dyrt gymnasium och 
önskar nu få hjälp att utreda detta.  
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden ansöker om att få hjälp med en extern genomlysning gällande 
kostnader på gymnasiet för att kunna anpassa verksamheten utifrån tilldelad ram. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora Kommun 
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§ 62 MK GGN 2019/00312-2 

 

Ändrade ramtider för gymnasieelever 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att följa Kollektivförvaltningens förslag med starttiderna 
07.40 och 08.40 för Mora Gymnasium från läsåret 2020/2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen har gjort en översyn av kollektivtrafiken i det så kallade 
Siljansstråket. Utredningen visar på stora effektiviseringspotential genom att sprida 
start-sluttider vid kommunernas skolor. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till ändrade ramtider i Mora kommuns skolor från Kollektivtrafikförvaltningen 
Region Dalarna, daterat 2019-11-19 
 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att följa Kollektivförvaltningens förslag med starttiderna 
07.40 och 08.40 för Mora Gymnasium från läsåret 2020/2021 
 

Sändlista 
Samhällsplanerare Mora kommun 
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§ 63  

 

Informationsärenden 

1. Programbesök 

Gymnasienämnden besöker samhällsprogrammet och 

ekonomiprogrammet och träffade lärare och elever. 

 

2. Elevrådet 

Elevrådsrepresentanter kommer att vara med på 

gymnasienämndens beredning fr o m 2020. 

 

3. Asfaltbana Mora Skidstadion 

Gymnasiechefen informerar om att en ekonom i Mora kommun 

räknar på vad en asfaltbana kostar att anlägga i Hemus eller 

Orsa Grönklitt. 

 

4. NIU längdskidåkning lå 20/21 

Gymnasiechefen informerar om att utöka NIU längdskidåkning 

med 1-2 platser eftersom vi har förlorat 1-2 platser på RIG 

längdskidåkning. Detta innebär ingen förändring av 

organisationen. 

MK GGN 

2019/00318-1 

5. Fråga till nämnden med anledning av interpellation och svar i 

kommunfullmäktige angående att barnkonventionen blir lag 1/1 

2020 

Elevrådet kommer att medverka på gymnasienämndens 

beredning fr o m 2020. Mora kommun har tagit fram en 

handlingsplan som vi jobbar utifrån.  

MK GGN 

2019/00317-1 

6. Likabehandlingsärenden 

Gymnasiechefen informerade om ett ärende som är avslutat. 

 

7. Uppföljningslista 2019-11-27 

Ordförande redogjorde för uppföljningslista daterad 2019-11-27. 

MK GGN 

2019/00029-9 
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§ 64  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställningsavtal. Studiepedagog MK GGN 2019/00291-1 

2. Anställningsavtal. Lärare 2019-10-01 -- 

2020-08-11. 

MK GGN 2019/00292-1 

3. Anställningsavtal. Lärare 2019-11-05 -- 

2020-06-17 

MK GGN 2019/00301-1 

4. Beslut om tillförordnad gymnasiechef 

2020-01-04--06 

MK GGN 2019/00022-14 

5. Anställningsavtal. Specialpedagog 2020-

01-01 -- tillsvidare. 

MK GGN 2019/00313-1 

6. Anställningsavtal. Lärare 2019-11-04 -- 

2020-08-11. 

MK GGN 2019/00314-1 

7. Anställningsavtal. Elevassistent 2020-01-

09 -- 2020-06-14 

MK GGN 2019/00316-1 
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§ 65  

 

Delgivningar 

1. Kontrollrapport från Miljökontoret 

gällande kafeteriorna 2019-11-13 

MK GGN 2019/00306-1 
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