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Gem Gymnasienämnden
Plats och tid:

Konferensrummet Mora gymnasium, 2017-02-06 ld. 09:0011:30

Beslutande:

Anders Björklund (s) Älvdalen
Johan Hed (C) Mora
Gunnel Söderberg (M) Mora
Emma Ljudén (S) Mora
Naima Trogen (MOP) Mora
Per Göransson (S) Mora
Shigeru Ishida (L) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Mari Rustad (S) Älvdalen
Liselott Länsmans (C) Orsa, tjänstgörande ersättare
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Marie Ehlin, gymnasiechef
Kristina Hård af Segerstad § 4
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera:

Gunnel Söderberg

Justeringens
plats och tid:

Mora Gymnasium, 2017-02-13 ld 14.00

Under skrifter:

Paragraf
Ulla Jons^ekreterare
ins, Sekreterare /

\

Anders Björklund, Ordförande
"GunnelSöderberg, Justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Gem Gymnasienämnden

Överldagningstid:

2017-02-13 - 2017-03-06

Anslaget sätts upp:

2017-02-13

Sammanträdesdatum:

2017-02-06

Anslaget tas ner:

2017-03-07

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium
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MK GGN 2016/00069-13

§i

Bokslut Gymnasienämnden 2016
Beslut
Gymnasienämnden godkänner årsbolcslut för 2016 och översänder densamma till
kommunfullmäldige för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har att besluta om godkännande av årsbolcslut 2016 för
gymnasienämnden.

Beslutsunderlag
Årsbolcslut 2016.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner årsbolcslut för 2016 och översänder densamma till
kommunfullmäMige för antagande.

Sändlista
Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen.
Ekonomicheferna Mora, Orsa och Älvdalen

Justerandes sigrjatbi
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§2

MK GGN 2017/00022-1

Internkontrollplan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att

/•Q o/b
1. godkänna uppföljning av internkontrollplan aei-fr
2 o / j

2. internkontrollplan 2©i6-ska innehålla kontrollmomenten:
•
•
•
•
•
•

Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud
Elevfrånvaro är anmäld
Information om frånvaro till vårdnadshavare
Rätt till modersmålsundervisning
Endast den som har legitimation som lärare eller är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen.
Säkerställa inrapportering av korrekt statistik VUX

Sammanfattning av ärendet
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. § 7. Det
är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll. Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av
internkontrollarbetet.
Mora kommuns reglemente för internkontroll antagen av kommunfullmäktige 201202-13 § 13 anger att internkontrollen bör innefatta följande områden:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Innebärande bl.a. att ha kontroll
över ekonomi, prestationer och Icvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verlcställs
och följs upp i förhållande till fastställda mål.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Nämnderna
och de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt bokföring samt en relevant och
rättvisande information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, rildlinjer och instruktioner m.m. Detta
innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och policyer.
Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och
väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas
planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. För 2016
har kommunstyrelsen ålagt nämnderna kontrollmomenten följsamhet av hantering av
e-postsignatur samt register innehållande personuppgifter är anmälda till
personuppgiftsombud. Det senare kontrollmomentet kvarstår även för 2017.
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Ur en risk- och konsekvensanalys kan konstateras att gymnasienämnden har mål och
uppföljning gällande budget och verksamhet i nämndmålen. Däremot bör efterlevnad
och lagar kontrolleras ytterligare, framförallt mot skollagen. Efter en egenkontroll mot
uppföljning av skollagens krav har dessa områden identifierats som prioriterade
områden för internkontroll.
•
•
•
•
•

Elevfrånvaro är anmäld
Information om frånvaro till vårdnadshavare
Rätt till modersmålsundeivisning
Endast den som har legitimation som lärare eller är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen.
Säkerställa inrapportering av korrekt statistik VUX

Beslutsunderlag
Uppföljning internkontrollplan 2016
Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att
1. godkänna uppföljning av internkontrollplan 20*52. internkontrollplan 2016 ska innehålla kontrollmomenten:
• Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud
• Elevfrånvaro är anmäld
• Information om frånvaro till vårdnadshavare
• Rätt till modersmålsundervisning
• Endast den som har legitimation som lärare eller är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen.
• Säkerställa inrapportering av korrekt statistik VUX

Sändlista
Rektorer och intendent gymnasienämnden.
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MK GGN 2016/00384-2

§3

Remiss Vissa skollagsfrågor del 4
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att uppdra ordförande för gymnasienämnden att
tillsammans med För- och grundskolenämndens ordförande underteckna Remissvar
Vissa skollagsfrågor del 4 - Mora kommun.

Sammanfattning av ärendet
Skollagen 2010:800 trädde i kraft den 1 augusti 2010. Under den tid skollagen har
tillämpats har det uppmärksammats ett behov av att se över ett antal frågor i lagen. I
januari 2013 uppdrog Utbildningsdepartementet Ingegärd Hilborn och Mikael
Hellstadius att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen.
Förslag till ändringar i skollagen enligt Promemoria Vissa skollagsfrågor - del 4
(U2016/05181/GV)
1. Ett godkännande som enskild huvudman och beslut om rätt till bidrag ska
återkallas under vissa förutsättningar.
Förslaget innebär att Skolinspektionen vid beslut om enskild utbildning inom
skolväsendet eller kommunen vid beslut om enskild huvudman för fristående förskola
och pedagogisk omsorg får återkalla beslutet om verksamheten inte har startat senast
två år efter den första tidpunkt som godkännandet avser.

2. Bestämmelserna om registerkontroll bör både göras integritetsvänligare
och utökas till att omfatta både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Föreslagen ändringar innebär att det räcker att den anställde visar upp registerutdraget
och att kontrollen av detta dokumenteras. Krav på mottagande av utdraget och
arkivering av detta upphör. Bestämmelserna föreslås oclcså gälla för gymnasie- och
gymnasiesärskolan som tidigare saknat lagkrav om registerkontroll.

3. Bestämmelsernas om mottagande av elever i fristående gymnasiesärskolor bör justeras
Det föreslås att även fristående gymnasiesärskolor måste inhämta yttrande från
hemkommunen gällande om eleven tillhör målgruppen samt vid ansökan till
individuella programmet uppgift om eleven bedöms ha förutsättningar att följa
undervisningen på nationellt program. Yttrandet ska oclcså innehålla uppgift om det
finns en överenskommelse mellan den ensldlde huvudmannen och hemkommunen om
ersättning för utbildning.
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4. Undantagsbestämmelserna vid betygssättning ska vara enhetliga för de
olika skolformerna på gymnasial nivå
Förslaget innebär att undantagsbestämmelserna vid betygssättning formuleras på
samma sätt för de olika skolformerna på gymnasienivå. I dagsläget är det oliklydande
formuleringar.

5. Bestämmelserna om betygsrätt f ö r kommuner vid distansundervisning
utanför skolväsendet bör justeras
Både kommunala och ensldlda huvudmän kan enligt gällande bestämmelser sluta avtal
med Skolverket om att anordna distansundervisning för utlandssvenska elever som
varaktigt vistas utomlands. Det är dock bara ensldlda som i dagsläget har rätt att utfärda
betyg och intyg. Kommuner föreslås nu få samma rätt som enskilda huvudmän.
Samtliga förslag föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor - del 4
(U2016/05181/GV)
Remissvar Vissa skollagsfrågor del 4 - Mora kommun

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att uppdra ordförande för gymnasienämnden att
tillsammans med För- och grundskolenämndens ordförande underteckna Remissvar
Vissa skollagsfrågor del 4 - Mora kommun.

Sändlista
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2017.
Svaren lämnas både på papper till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm, och
per e-post i PDF-format och i ett format som man kan kopiera textavsnitt från, t. ex.
Wordformat, till u.remissvar@regeringskansliet.se.
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§4

Informationsärenden
1.

Hockeygymnasiet rektor informerar 9.10-9.20
Utbildningsansvarig Idrottschef Kristina Hård af Segerstad
informerar om verksamheten LIU, lokalidrottsutbildning som
utökades till Orsa från och med hösten. I stort fungerar det
mycket bra.

2.

Anmälan BEO
Gymnasiechefen informerar om att skolan blivit anmäld till
Barn- och elevombudsmannen, BEO gällande kränkning.
Skolan har utrett och tycker inte det är en kränkning.

3.

Skolinspektionens

tillsyn

Samtliga tre tillsyner som rör huvudmannen har fått helt grönt
ljus från Skolinspektionen.
4.

Rekrytering rektor Vux
Rektor för Vuxenutbildningen har sagt upp sig och ny rektor
rekryteras nu. Ansökningstiden har gått ut och flera bra
ansökningar har kommit in. Intervjuer kommer att hållas 1516 februari.

5.

Digital möteshantering

eMeetings

Inget leveransdatum än gällande iPads till gymnasienämnden.
6.

Likabehandlingsärenden
ROl ett ärende som är avslutat, men arbetet fortgår bland
eleverna. Försteläraren i värdegrund jobbar med alla ldasser.
RO2 ett pågående ärende
RO4 ett pågående ärende, verbal faänkning, utredning pågår.

7.

VP-råd 10 februari
Gymnasiechefen ska vara med på VP-råd med kommundirektörerna Mora, Orsa och Älvdalen. Säkerställa att vi
efterlever avtalets intentioner. Orsa bjöd in till möte angående
lokaler i Orsa. Nu kommer man att diskutera vuxenutbildning
och lokalisering.

4 rr
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8.

Systematiskt

kvalitetsarbete

Rektorerna har gjort klart det systematiska kvalitetsarbetet.
Handlingarna har skickats ut till ledamöterna. Vid nästa
nämnd kommer vi att diskutera detta. Frågor från
ledamöterna får gärna sldcka in frågor till gymnasiechefen
före nästa möte den 22/3. Rektorerna kallas.
9.

Uppföljningslista 2017-01-27
Inget att rapportera.

10.

Upphandling

Dnr MK GGN
2017/00031-7

Dnr MK GGN
2017/00030-1

lärplattform

Upphandling för ny lärplattform pågår, gymnasiechefen är med
i ett gemensamt skol IT-råd tillsammans med skolchefer från Mora,
Orsa och Älvdalen för samordning i dessa frågor. Personalen är inte
nöjd med de system som finns nu för bl a frånvaro och utvecklingssamtal. Kravspecifikation har gjorts där lärare och administrationspersonal varit med. Anbudsvisningar hölls förra veckan och sammanställningar pågår nu.
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§5

Delegationsbeslut
Magnus Andersson
1.
Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
2017-08-08.

Dnr MK GGN 2016/00391-1

2.

Anställningsavtal. Lärare 2017-02-09 —
tillsvidare.

Dnr MK GGN 2016/00393-1

3.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 ~
2017-08-08

Dnr MK GGN 2016/00400-1

4.

Anställningsavtal. Lärare 2017-02-13 —
2017-06-20

Dnr MK GGN 2017/00002-1

5.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 ~
2017-03-31

Dnr MK GGN 2017/00019-1

6.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 ~
2017-08-08

Dnr MK GGN 2017/00026-1

Marie Ehlin
7.
Reviderat beslut gällande läsårstider och
student 2017

Dnr MK GGN 2015/00326-3

8.

Placeringsbeslut SFI-lärare, Mora
vuxenutbildning - Orsa 2017-01-01 ~
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00388-1

9.

Kodplan gymnasieförvaltningen 2017

Dnr MK GGN 2016/00398-2

10.

Läsårstider 2017/2018

Dnr MK GGN 2017/00021-1

Ewa Ekström
11. Anställningsavtal. Lärare 2017-01-09
2017-04-02

Dnr MK GGN 2017/00007-1

Maria Holmqvist
12. Dokumentation vid utredning enligt
likabehandlingsplan

Dnr MK GGN 2016/00378-1

13.

Anställningsavtal. Studie- och
yrkesvägledare, 2017-01-01 — tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00377-3

14.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
2017-08-08

Dnr MK GGN 2016/00407-1

Justerandes signä|
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15.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00369-3

16.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-09 —
2017-02-12

Dnr MK GGN 2017/00001-1

17.

Anställningsavtal. Studiehandledare 201701-01 ~ 2017-07-16.

Dnr MK GGN 2017/00003-1

18.

Anställningsavtal. Lärare 2017-02-09 —
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00368-3

19.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
2017-08-08

Dnr MK GGN 2017/00015-1

20.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-30 —
2017-08-08.

Dnr MK GGN 2017/00023-1

Kristina Hård af Segerstad
21. Anställningsavtal. Fysioterapeut 2017-0101 — 2017-06-20

Dnr MK GGN 2016/00401-1

22.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
2017-08-08

Dnr MK GGN 2016/00403-1

23.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-01 —
2017-08-08.

Dnr MK GGN 2017/00011-1

Rigmor Johansson
24. Anställningsavtal. Lärare 2016-12-23 ~
2017-02-26

Dnr MK GGN 2016/00397-1

Gunillahelen Olsson
25. Anställningsavtal. Fordonsinstruktör
2016- 12-22 — tillsvidare.

Dnr MK GGN 2016/00394-1

26.

Anställningsavtal. Lärare 2016-12-22 —
2017- 08-09

Dnr MK GGN 2016/00394-2

27.

Beslut om avstängning i de frivilliga
skolformerna enligt 5 kap. 17§ Skollagen

Dnr MK GGN 2017/00018-1

28.

Anställningsavtal. Lärare 2017-01-16 —
2017-01-31

Dnr MK GGN 2017/00017-3

29.

Anställningsavtal. Lärare 2017-02-01 —
2017-06-20.

Dnr MK GGN 2017/00017-4

Jennifer Pålsson
30. Studieplan Restaurang och
livsmedelsprogrammet med start hösten
2015

Dnr MK GGN 2016/00007-14

'1
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31.

Studieplaner för Ekonomiprogrammet
med start hösten 2015

Dnr MK GGN 2016/00007-15

(k >
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§6

Delgivningar
1.

Reviderad kommunplan 2017

Dnr MK GGN 2016/00096-13

2.

Taxa för kopior av allmänna handlingar

Dnr MK GGN 2016/00096-14

3.

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
gymnasienämnden

Dnr MK GGN 2016/00096-15

4.

Beslut för vuxenutbildning

Dnr MK GGN 2016/00219-8

5.

Beslut Mora huvudman gymnasieskola och Dnr MK GGN 2016/00219-9
gymnasiesärskola

6.

Beslut efter tillsyn i Mora
gymnasiesärskola

Dnr MK GGN 2016/00250-7

7.

Dom angående rätt till skolskjuts

Dnr MK GGN 2016/00290-5
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