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Gem Gymnasienämnden
Plats och tid:

Konferensrummet Mora Gymnasium, 2016-05-02 kl. 09:00
11.00

Beslutande:

Jan Lovén (C) Orsa
Johan Hed (C) Mora
Anders Björklund (S) Älvdalen
Göran Nilsson (M) Mora
Emma Ljudén (S) Mora
Per Göransson (S) Mora
Shigeru Ishida (L) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Mari Rustad (S) Älvdalen
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare
Pontus Bråmer (MP) Mora, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Marie Ehlin, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera:

Anders Björklund

Justeringens
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Mora Gymnasium, 2016-05-09, kl 10.00
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MORA - O R S A - ÄLVDALEN

§ 18

MK GGN 2016/00069-1

Verksamhetsuppföljningsprognos 1, 2016
Beslut
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos i för 2016.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1859 tkr, per sista mars 2016.
Ack
resultat
Jan
-Mars
2016

Ack
budget
Jan
-Mars
2016

Period
ens
avvikel
se

Årsbudget Jan
-Dec
2016

Prognos
2016

Årsavvikelse
2016

DRIFTBIDRAG

41104

41104

0

164414

164414

0

GYMNASIENAMND

-76

-68

-8

-272

-272

0

GY UNDERVISNING

-10639

-11604

966

-46417

-46417

O

LÄROMEDEL

-1738

-2026

288

-8103

-8103

O

SKOLMÅLTIDER

-1390

-1631

241

-6525

-6525

O

SKOLS/INACK MORA

-226

-243

17

-970

-970

0

SKOLS/INACKORSA

-126

-90

-36

-360

-360

0

SKOLS/INACK
ÄLVDALEN

-209

-165

-44

-660

-660

0

INTERKOM
INTÄKTER

4022

3740

282

14958

14958

0

INTERKOM KOST
MORA

-6579

-6005

-574

-24020

-24020

0

INTERKOM KOST
ORSA

-2833

-2663

-171

-10650

-10650

0

INTERKOM KOST
ÄLVDALEN

-4159

-3970

-189

-15880

-15880

0

ELEVHALSA

-691

-753

62

-3013

-3013

0

GYMNASIESARSKOLA
N

-822

-804

-18

-3215

-3215

0
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Ack
resultat
Jaii
- Mars
2016

Ack
budget
Jan
-Mars
2016

Period
ens
avvikel
se

Årsbudget Jän
-Dec
2016

Prognos
2016

Ärsavvikelse
2016

GRUNDLÄGGANDE
vux

-440

-420

-20

-1679

-1679

0

GYMNASIAL VUX

-383

-107

-276

-429

-429

0

SÄRSKILD VUX

-237

-222

-15

-888

-888

O

HÖGSKOLA

-235

-238

4

-953

-953

0

SFI

-461

-646

186

-2584

-2584

0

ADMINISTRATION

-3793

-3801

8

-15208

-15208

0

IT-KOSTNADER

-1970

-2171

201

-8684

-8684

0

LOKALER

-6137

-6214

78

-24856

-24856

0

ÖVRIGA
PERSONALKOST

-123

-127

3

-506

-506

0

EJ FÖRDELADE
MEDEL

0

-875

875

-3500

-3500

0

TOTALT

1859

0

1859

0

0

0

Positiva avvikelser på undervisning gymnasiet, läromedel, skolmåltider, samt ITkostnader beror på att dessa poster budgeterats för att under året kunna möta ett
stigande elevantal. På helår prognostiseras de enligt budget.
Kostnaderna för IKE avviker negativt för alla tre kommuner. Snittpriset för IKE 2016
är högre, ca 10 tkr/elev än under 2015. Enligt den första antagningsstatistiken ser det
också ut som att prognosen för antalet elever som väljer att studera på annan ort ligger
lite lågt för Mora och Älvdalen. Det är dock för tidigt att prognostisera en större negativ
avvikelse på helår, då det tidigare visats att det kan ske stora förändringar mellan det
första antagningssiffrorna och den slutgiltiga antagningen.
Gymnasial vuxenutbildning avviker negativt mot budget på grund av hittills för högt
budgeterade statsbidrag. På helår är råder det osäkerhet kring hur mycket statsbidrag
som kan förväntas och därmed blir prognosen enlig budget.
På SFI har det budgeterats för ett ökande antal elever under året, därmed den positiva
avvikelsen. Ingen avvikelse prognostiseras vid årets slut.
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Ekonomisk
jämför, (tkr)

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsbudget
2016

Ärsprognos
2016

Ärsawikelse
2016

MORA

22 998

22 998

O

91 993

91 993

O

ORSA

9 718

9 718

O

38 872

38 872

O

ÄLVDALEN 8 387

8 387

O

33 549

33 549

O

O

164 414

164 414

O

Summa

41 103 41

IO3

Beslutsunderlag
VUP 1 2016 Gemensam gymnasienämnd

Förslag till beslut
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos 1 för 2016.

Sändlista
Kommunstyrelsen Mora kommun
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Justerandes signatur
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MK GGN 2016/00104-1

§ 19

Verksamhetsplan 2017
Beslut
Gymnasienämnden förslås fastställa verksamhetsplan för gymnasienämnden 2017, mål
och mått enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden har att fatta beslut om verksamhetsplan för 2017. Mora kommun
använder systemet Stratsys för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.
Nämnden ska i verksamhetsplanen beskriva sin verksamhet i korthet samt
volymförändringar och utvecklingsfrågor för perioden. Nämnden skall fatta beslut om
mål och mått kopplade till de strategiska målen samt redovisa åtgärder som krävs för en
ekonomi i balans och för att nå målen.
Verksamhetsplanen består av en verksamhetsberättelse som innehåller planerade
insatser, prioriterade mål och utmaningar inför framtiden. Verksamhetsplanens mål
bygger på målområdena Livslångt lärande, Vår hållbara kommun, 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 2017 Gemensam gymnasienämnd
Verksamhetsplan 2017 (Mål och mått) daterad 160502
Föreslagna ändringar i verksamhetsplan 2017

Förslag till beslut
Gymnasienämnden förslås fastställa verksamhetsplan för gymnasienämnden 2017, mål
och mått enligt bilaga.

Sändlista
Rektorer
Marknadsförare
Intendent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

MK GGN 2015/00263-4

Revidering delegationsordning
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 131204, reviderad
2016-05-02.
Sammanfattning av ärendet
I Gymnasienämndens delegationsordning daterad 2013-12-04 senast reviderad 201509-23 § 43/2015 föreslås delegation nr 57 att revideras. Delegationen till
gymnasiechefen innehåller förvaltningsövergripande avtal upp till ett basbelopp per år.
Syftet med att införa en beloppsbegränsning i tidigare revidering var att avtal som kan
upplevas som känsliga ska godkännas av nämnden. Det har dock visat sig att det i vissa
fall försvårar arbetet inom förvaltningen gällande inköp av t.ex. IT-system och bilar,
kostnader som ryms inom budget men som överstiger ett basbelopp per år.
Delegationen föreslås därmed revideras så att delegationen omfattar beslut inom
tilldelad budget, samt att ändra delegat under punkt 18 från personalsekreterare till
rektor och punkt 19 från personalsekreterare till personalstrateg.
Beslutsunderlag
Delegationsordning Gymnasienämnden: Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2013-12-04
reviderad 2016-05-02.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 2013-12-04, reviderad
2016-05-02.

Sändlista
Förvaltningsekonom
Intendent
Rektorer
Marknadsförare
Personal- och löneadministratör
Skoladministratörer

Justerandes signatur
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§ 21

MK GGN 2016/00049-4

Remissvar Hagströmska Dnr 32-2016:802
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Hagströmska
Gymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Sammanfattning av ärendet
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Hagströmska
Gymnasiet i Falun från och med läsåret 2017/2018.
Hagströmska Gymnasiet ansöker om utökning med Barn- och fritidsprogrammet
inriktning Fritid och hälsa samt Fordons- och transportprogrammet inriktning
Godshantering.
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har möjlighet att yttra sig i ärendet, beslut skall tas
av den gemensamma gymnasienämnden å kommunernas vägnar.
Skolinspektionen ska av yttrandet kunna utläsa om etableringen innebär påtagliga
negativa följder för det kommunala skolväsendet. Till yttrandet bör bifogas en
konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes planerade utbildning.
Läsåret 2015/16 valde ingen elev i årskurs 1 att söka sig till andra skolor för att läsa Barnoch fritidsprogrammet. Samma läsår valde 22 elever att läsa Fordons- och
transportprogrammet utanför den gemensamma gymnasienämnden. 18 av dessa valde
Älvdalens utbildningscentrum vilket innebär att fyra elever valde till andra kommuner.
Fullt utbyggt beräknar Hagströmska Gymnasiet att barn- och fritidsprogrammet får 20
elever per årskurs samt 10 elever per årskurs på inriktningen Godshantering. Redan idag
tar Hagströmska gymnasiet in maximamalt 32 elever per årskurs inom Fordons- och
transportprogrammet, intaget kommer inte att utökas utan befintliga elevplatser
kommer att fördelas på ännu en inriktning.
Det är osannolikt att det blir så många elever till Hagströmska gymnasiets förslag till nya
inriktningar från Mora, Orsa och Älvdalen att det får några ekonomiska, organisatoriska
eller pedagogiska negativa konsekvenser för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Enligt Hagströmska Gymnasiets ansökan uppges cirka 62 % av eleverna vara
idrottselever. Hagströmska gymnasiet har elever från 79 kommuner. Enligt Skolverkets
databas Siris är det endast 19 elever i Sverige som läser inriktningen Godshantering i
Sverige, två av dessa i Dalarna.
Mora gymnasium erbjuder inte någon av föreslagna nyetablerade inriktningar. De elever
från Mora, Orsa och Älvdalen som söker till Hagströmska gymnasiet kommer därmed
att bli förstahandshandsmottagna.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Remiss 32-2016:802

Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Hagströmska
Gymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola.

Sändlista
Skolinspektionen
Skolchefer Orsa och Älvdalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MK GGN 2016/00049-5

Remissvar Falu Frigymnasium Dnr 32-2016:821
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Falu
Frigymnasiums ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Sammanfattning av ärendet
Falu Frigymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Falu Frigymnasium från och med
läsåret 2017/2018.
Falu Frigymnasium ansöker om utökning med Ekonomiprogrammet, inriktningarna
ekonomi och juridik samt inriktningen teknikvetenskap inom teknikprogrammet.
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har möjlighet att yttra sig i ärendet, beslut skall tas
av den gemensamma gymnasienämnden å kommunernas vägnar.
Skolinspektionen ska av yttrandet kunna utläsa om etableringen innebär påtagliga
negativa följder för det kommunala skolväsendet. Till yttrandet bör bifogas en
konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes planerade utbildning.
Läsåret 2015/16 valde åtta elever i årskurs 1 att söka sig till andra skolor för att läsa
teknikprogrammet, varav fem av dessa valde Falu Frigymnasiets inriktning
informations- och medieteknik; en inriktning som Mora gymnasium inte erbjuder.
Samma läsår valde en elev att läsa ekonomiprogrammet på annan ort. Fullt utbyggt
beräknar Falu Frigymnasium att ekonomiinriktningarna får 10 elever per inriktning och
årskurs samt 15 elever per årskurs på teknikinriktningen. Det är osannolikt att det blir
så många elever från Mora, Orsa och Älvdalen att det får några ekonomiska,
organisatoriska eller pedagogiska negativa konsekvenser för Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner. Enligt Falu Frigymnasiums ansökan uppges cirka hälften av eleverna
komma från Falu kommun, andra hälften av dalakommuner samt en mindre del
utomläns.
Mora gymnasium erbjuder samtliga föreslagna nyetablerade inriktningar. De elever från
Mora, Orsa och Älvdalen som söker till Falu Frigymnasium kommer därmed att bli
andrahandsmottagna.

Beslutsunderlag
Remiss 32-2016:821

Justerandes signatur
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MORA • ORSA • ÄLVDALEN
Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Falu
Frigymnasiums ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola.

Sändlista
Skolinspektionen
Skolchefer Orsa och Älvdalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§23

MK GGN 2016/00049-6

Remissvar Hagströmska Dnr 37-2016:469
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Hagströmska
gymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning.
Sammanfattning av ärendet
Hagströmska gymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan
Hagströmska gymnasiet i Falun från och med läsåret 2017/2018.
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har möjlighet att yttra sig i ärendet, beslut skall tas
av den gemensamma gymnasienämnden å kommunernas vägnar.
Skolinspektionen ska av yttrandet kunna utläsa om etableringen innebär påtagliga
negativa följder för det kommunala skolväsendet. Till yttrandet bör bifogas en
konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes planerade utbildning.
Svenska Simförbundet har beslutat att tillstyrka certifieringen av NIU från 2017 för
Hagströmska gymnasiet med 12 platser.
Mora gymnasium har sedan 2015 simning inom lokal idrottsutbildning (LIU). Mora
gymnasiums LlU-utbildning riktar sig till ungdomar som idrottar inom individuella
idrotter utöver våra nationella- och riksidrottsutbildningar. Då Mora inte har NITJ-status
på simning torde inte en nyetablering i Falun påverka oss nämnvärt.
Beslutsunderlag
Remiss Dnr 37-2016:469
Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har inga invändningar gällande Hagströmska
gymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning.

Sändlista
Skolinspektionen
Skolchefer Orsa och Älvdalen

Justerandes signatur
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MK GGN 2016/00050-2

§24

Remissvar Primusgymnasiet Dnr 32-2016:750

Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner hävdar att etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga följder för det kommunala skolväsendet.
Mora, Orsa och älvdalens kommuner inrättade 2011 en gemensam gymnasienämnd.
Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa
kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar. Sedan den gemensamma
gymnasienämnden inrättades 2011 har elevunderlaget minskat kraftigt.
Sedan 2011 har gymnasienämnden minskat programutbudet med fem nationella
program: Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotelloch turismprogrammet, Humanistiska programmet, och Industritekniska programmet.
Gymnasienämnden har också beslutat om ett antal färre inriktningar då elevunderlaget
inte är tillräckligt.
Cirka 50 % av skolans elever på nationella program går en RIG, NIU eller LIUutbildning. Denna elevgrupp väljer osannolikt en annan gymnasieskola på orten då de
inte kan kombinera det nationella programmet med idrottsutbildning.
Handels och- administrationsprogrammet
Programmet Handels- och administrationsprogrammet hade inriktningarna
Administrativ
service
samt
Handel
och
service.
Handelsoch
administrationsprogrammet hade inget intag åren 2011 och 2012. 2013 beslutade
gymnasienämnden att lägga ned programmet från och med 2014.
Barn- och fritidsprogrammet
Programmet Barn- och fritidsprogrammet hade inriktningarna Pedagogiskt arbete samt
Fritid och hälsa. I maj 2014 beslutade gymnasienämnden att lägga ned inriktningen
Fritid och hälsa från och med höstterminen 2014. Anledningen var att programmet hade
för få elever för att underlaget skulle räcka till två inriktningar. Nämnden valde att
behålla inriktningen Pedagogisk arbete som prioriterades av dessa inriktningar med
hänsyn till regionens behov av kompetensförsörjning.
I dagsläget går 62 elever på Barn- och fritidsprogrammet, 33 stycken av dessa är
idrottselever och går på någon av skolans RIG, NIU eller LlU-utbildningar (Riks-,
nationella, eller lokala idrottsutbildningar).

Justerandes signatur
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Hotell- och turismprogrammet
Programmet Hotell- och turism programmet hade inriktningen Turism och resor.
Gymnasienämnden beslutade i maj 2014 att lägga ned programmet. Vid tiden för
beslutet hade programmet totalt 11 elever. I Dalarna läser 128 elever på Hotell- och
turismprogrammet. Att 90 elever skulle välja HT i Mora bedöms som osannolikt.
Angående programutbudet skall tilläggas att Älvdalens utbildningscentrum där
Älvdalens kommun är delägare erbjuder utbildningar inom turismnäringen.
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid nyetablering
Gymnasienämndens budget har minskat i takt med att elevunderlaget har minskat. Med
nuvarande elevprognos bedöms nämnden ha utrymme för 11 nationella program med
nuvarande utbud av inriktningar. Elevernas önskemål om utbildning tillgodoses idag väl
med inriktningar och variation av programfördjupningar. Om 30 elever skulle välja ett
fristående alternativ i Mora skulle det med stor sannolildiet påverka de ekonomiska
konsekvenserna
och
innebära
en
nedläggning
av
Restaurangoch
livsmedelsprogrammet samt Fordon- och transportprogrammet då det är
gymnasienämndens minsta program. De organisatoriska konsekvenserna av detta
innebär att dessa program inte kan erbjudas våra elever på Yrkesintroduktion där vi har
cirka 15 elever per program och läsår. Det skulle också innebära att programmen inte
kan erbjudas våra elever på gymnasiesärskolan och deras utbud av program skulle då
reduceras kraftigt. Även möjligheten att som nu erbjuda vuxenutbildning inom
Restaurang- och livsmedel försvinner.
Om Primusgymnasiets prognos på 270 elever infaller vid fullt utbyggd verksamhet
innebär det för gymnasienämnden ett minskat elevunderlag motsvarande cirka 30 % av
elevunderlaget på nationella program. De ekonomiska konsekvenserna innebär då att en
tredjedel av programutbudet måste tas bort, med stor sannolikhet Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Estetiska programmet
samt El- och energiprogrammet.
Sammantaget kan sägas att Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en
gymnasieorganisation som väl motsvarar elevernas intressen och regionens behov av
kompetensförsörjning. Antalet utbildningsplatser idag överstiger med marginal
befolkningsunderlaget. Ytterligare etableringar leder till organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser som innebär nedläggning av flera program.
Sammanfattning av ärendet
Primusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Primusgymnasiet i Mora kommun
från och med läsåret 2017/2018.
Primusgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa, Handels- och
administrationsprogrammet inriktning Handel och service samt Hotell- och
turismprogrammet inriktning Turism och resor.
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har möjlighet att yttra sig i ärendet, beslut skall tas
av den gemensamma gymnasienämnden å kommunernas vägnar.
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Skolinspektionen ska av yttrandet kunna utläsa om etableringen innebär påtagliga
negativa följder för det kommunala skolväsendet. Till yttrandet bör bifogas en
konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes planerade utbildning.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta följande yttrande som sitt eget:
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner hävdar att etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga följder för det kommunala skolväsendet.
Mora, Orsa och älvdalens kommuner inrättade 2011 en gemensam gymnasienämnd.
Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa
kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar. Sedan den gemensamma
gymnasienämnden inrättades 2011 har elevunderlaget minskat kraftigt.
Sedan 2011 har gymnasienämnden minskat programutbudet med fem nationella
program: Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotelloch turismprogrammet, Humanistiska programmet, och Industritekniska programmet.
Gymnasienämnden har också beslutat om ett antal färre inriktningar då elevunderlaget
inte är tillräckligt.
Cirka 50% av skolans elever på nationella program går en RIG, NIU eller LlU-utbildning.
Denna elevgrupp väljer osannolikt en annan gymnasieskola på orten då de inte kan
kombinera det nationella programmet med idrottsutbildning.
Handels och- administrationsprogrammet
Programmet Handels- och administrationsprogrammet hade inriktningarna
Administrativ
service
samt
Handel
och
service.
Handelsoch
administrationsprogrammet hade inget intag åren 2011 och 2012. 2013 beslutade
gymnasienämnden att lägga ned programmet från och med 2014.
Barn- och fritidsprogrammet
Programmet Barn- och fritidsprogrammet hade inriktningarna Pedagogiskt arbete samt
Fritid och hälsa. I maj 2014 beslutade gymnasienämnden att lägga ned inriktningen
Fritid och hälsa från och med höstterminen 2014. Anledningen var att programmet hade
för få elever för att underlaget skulle räcka till två inriktningar. Nämnden valde att
behålla inriktningen Pedagogisk arbete som prioriterades av dessa inriktningar med
hänsyn till regionens behov av kompetensförsörjning.
I dagsläget går 62 elever på Barn- och fritidsprogrammet, 33 stycken av dessa är
idrottselever och går på någon av skolans RIG, NIU eller LlU-utbildningar (Riks-,
nationella, eller lokala idrottsutbildningar).
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Hotell- och turisinprogrammet
Programmet Hotell- och turism programmet hade inriktningen Turism och resor.
Gymnasienämnden beslutade i maj 2014 att lägga ned programmet. Vid tiden för
beslutet hade programmet totalt 11 elever. I Dalarna läser 128 elever på Hotell- och
turismprogrammet. Att 90 elever skulle välja HT i Mora bedöms som osannolikt.
Angående programutbudet skall tilläggas att Älvdalens utbildningscentrum där
Älvdalens kommun är delägare erbjuder utbildningar inom turismnäringen.
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid nyetablering
Gymnasienämndens budget har minskat i takt med att elevunderlaget har minskat. Med
nuvarande elevprognos bedöms nämnden ha utrymme för 11 nationella program med
nuvarande utbud av inriktningar. Elevernas önskemål om utbildning tillgodoses idag väl
med inriktningar och variation av programfördjupningar. Om 30 elever skulle välja ett
fristående alternativ i Mora skulle det med stor sannolikhet påverka de ekonomiska
konsekvenserna
och innebära
en
nedläggning
av
Restaurangoch
livsmedelsprogrammet samt Fordon- och transportprogrammet då det är
gymnasienämndens minsta program. De organisatoriska konsekvenserna av detta
innebär att dessa program inte kan erbjudas våra elever på Yrkesintroduktion där vi har
cirka 15 elever per program och läsår. Det skulle också innebära att programmen inte
kan erbjudas våra elever på gymnasiesärskolan och deras utbud av program skulle då
reduceras kraftigt. Även möjligheten att som nu erbjuda vuxenutbildning inom
Restaurang- och livsmedel försvinner.
Om Primusgymnasiets prognos på 270 elever infaller vid fullt utbyggd verksamhet
innebär det för gymnasienämnden ett minskat elevunderlag motsvarande cirka 30 % av
elevunderlaget på nationella program. De ekonomiska konsekvenserna innebär då att en
tredjedel av programutbudet måste tas bort, med stor sannolikhet Restaurang- och
livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Estetiska programmet
samt El- och energiprogrammet.
Sammantaget kan sägas att Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en
gymnasieorganisation som väl motsvarar elevernas intressen och regionens behov av
kompetensförsörjning. Antalet utbildningsplatser idag överstiger med marginal
befolkningsunderlaget. Ytterligare etableringar leder till organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser som innebär nedläggning av flera program.

Yrkande
Anders Björklund yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Göran Nilsson (M) yrkar att ta bort ordet "påtagliga" i förslaget till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer Göran Nilssons yrkande mot
tjänsteutlåtandets förslag till beslut och finner att gymnasienämnden bifaller
tjänsteutlåtandets förslag.

Sändlista
Skolinspektionen
Skolchefer Orsa och Älvdalen
Kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(23)

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2016-05-02
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-44

MORA - ORSA * ÄLVDALEN

§ 25

MK GGN 2016/00122-1

Avtal LIU och NIU ishockey
Beslut
Gymnasienämnden uppdrar idrottschefen att ta fram förslag till avtal gällande NIU
med Mora IK samt förslag till avtal med Orsa IK gällande LIU.

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden erbjuder Lokal Idrottsutbildning (LIU) bland annat inom sporterna
fotboll, innebandy och ishockey. För att kunna erbjuda möjligheten till LIU krävs
samarbete med idrottsföreningar. Gymnasienämndens avtal med Mora IK har löpt ut
utan att omtecknats. Elevantalet inom ishockey ökar inför höstterminen 2016. Antalet
elever ryms inte inom ishallen i Smidjegrav arena varför kontakt med Orsa IK har tagits
för att utreda möjligheterna till samverkansavtal med Orsa IK.
Vid Mora gymnasium, ishockey studerar elever som är elitaktiva inom specialidrotten
Ishockey. Det finns idag två olika möjligheter till att kombinera studier med
hockeyträning dagtid.
1. NIU. Specialförbundet Ishockey har genom ett urvalsförfarande valt ut Mora
gymnasium till att vara ett elitishockeygymnasium (NlU-nationellt godkänd
idrottsutbildning) Ett av kriterierna för att bli utvald som NlU-gymnasium inom
ishockey är att gymnasiet samarbetar genom avtal med en elitförening (Mora IK).
Eleverna studerar Ishockey i olika ämneskurser om 600 poäng under 3 år
(Idrottsspecialisering 1,2 Tränings och -tävlingslära 1,2 och Ledarskap, detta enligt
skolverket). Målet med verksamheten är att eleverna ska utvecklas mot nationell elit
(Riksidrottsförbundet).
2. LIU (Lokalt idrottsgymnasium) Idrottsgymnasiet är lokalt förankrat och erbjuder
ishockeyutbildning nivån under NIU. Eleverna läser 400 poäng (Idrott och hälsa
specialisering 1,2 och tävlings och träningslära 1,2). Detta är enligt skolverkets
rekommendationer för lokalt idrottsgymnasium. Gymnasiet ska samverka med den
lokala klubben. Målet med verksamheten är att eleverna ska utvecklas maximalt utifrån
sin potential.
Eleverna tränar på kvällarna och spelar för Mora IK i följande lag: J 18 elit (högsta
serien), J 18 region (näst högsta serien), J 20 Super elit (högsta serien). Några elever
spelar i Orsa IK A-lag, någon i Malung.
Mora IK styrelse har meddelat att det finns stor risk för att Juniorverksamheten inom
klubben måste läggas ned på grund av att kostnaderna för juniorerna överstiger 2 mkr i
negativ kassabalans. Konsekvensen för bygden och hockeygymnasiet blir stor om så sker
men framför allt skulle detta scenario drabba ett stort antal idrottselever som vill
utvecklas och vara kvar i sin idrott.
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Mora gymnasium, ishockey
Ovanstående två ishockeygymnasiealternativ har tills nu haft samarbetsavtal med Mora
IK. Verksamheten har behov av utveckling och blir större samtidigt som Mora IK ser
att budgeten inte håller för att driva fyra juniorlag som vill framåt och uppåt i
seriesystemen. Tidigare år har ofta LIU -spelarna, när de går över från att spela i J18
till J 20 valt att flytta till andra klubbar och orter alternativt slutat med ishockey. Nu
ser vi en trend att alltfler spelare önskar bo kvar på orten och fortsätta med sin
ishockeysatsning. Vi ser även att fler önskar att komma in på LIU som J18 spelare.
Mora Ishall är redan nu belastad till bristningsgränsen och utrymmena för
hockeygymnasiet i Mora ishall tänjer på gränserna. På grund av att spelarna/eleverna
blir fler har tränarna/specialidrottslärarna svårare att ge varje elev det som NIU/LIU
avtalen dels enligt RF/Specialförbundet, skolverket och gymnasiet kräver.
För att utveckla verksamheterna NIU och LIU och för Mora IK (att kunna behålla elitJuniorverksamheten) samt för Orsa IK att utveckla och satsa mer på juniorer ser vi en
möjlighet i att förlägga LIU verksamheten dagtid till Orsa ishall samt att eleverna är
knutna till Orsa IK på kvällstid.
För att möjliggöra fortsatt utbildningsverksamhet inom ishockey, LIU och NIU krävs
att gymnasienämnden tecknar avtal med Mora IK gällande NIU och elitverksamheten
samt avtal med Orsa IK gällande LIU och regionspel.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
Gymnasienämnden uppdrar idrottschefen att ta fram förslag till avtal gällande NIU
med Mora IK samt förslag till avtal med Orsa IK gällande LIU.

Sändlista
Idrottschef
Förvaltningsekonom
Studie- och yrkesvägledare
Marknadsförare
Rektorer
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§26

Informationsärenden
i.

Organisation IS/IT
Gymnasiechefen informerar att vi på gymnasiet har en
IT koordinator och en klassrumstekniker.
Klassrumsteknikern har nu flyttats över till IS/IT.
Gymnasiechefen vill ha ett bättre samarbete mellan
kommunerna och skolorna gällande IT-system för
skolan. Man har börjat titta på en ny gemensam
organisation för att få specialister inom skol- och ITutveckling. En kompetensprofil ska tas fram för en ny
organisation.

Dnr MK GGN
2016/00076-4

Presidieträff
Gymnasienämndens beredning har haft presidieträff
med kommunledningarna i Mora, Orsa och Älvdalen.
Lokalfrågan lyftes, där framhölls att det är viktigt med
flexibla lokaler som går att använda så vi inte bygger in
oss i för stora lokaler. Planprogram för Broåkern för
elevbostäder, synpunkter har tagits in och nu ska man
försöka få beslut på detaljplan.
Projekt skolverket

nyanlända

Skolverket kommer att göra en satsning i 20 kommuner
som tagit emot många nyanlända. Projektet är på tre
terminer och start 2016. Älvdalens kommun är utvald.
Mora gymnasium blir inblandad då även
gymnasieelever är med i projektet. Skolverket kommer
hit med Älvdalen 16/5 för att diskutera hur detta ska gå
till.

2.

Uppföljningslista 2016-04-18
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Delegationsbeslut
Magnus Andersson

1.

Dokumentation vid påbörjad utredning
enligt likabehandlingsplan.

Dnr MK GGN 2016/00082-1

2.

Dokumentation vid påbörjad utredning
enligt likabehandlingsplan, SA15

Dnr MK GGN 2016/00085-1

3.

Anställningsavtal. Anders Göransson.
Lärare 2016-03-08 — 2016-06-15

Dnr MK GGN 2016/00100-1

4.

Anställningsavtal. Lärare 2016-04-01 —
2017-08-10

Dnr MK GGN 2015/00148-11

5.

Anställningsavtal. Resurspedagog 201604-01 — tillsvidare.

Dnr MK GGN 2015/00148-12

Marie Ehlin

6.

Anställningsavtal. Susanne Sigfridsson.
Personal- och löneadministratör

Dnr MK GGN 2016/00111-1

7.

Anställningsavtal. Lizette Eriksson.
Rektorsassistent 2016-04-01 — 2016-0630

Dnr MK GGN 2016/00099-1

8.

Anställningsavtal. Pernilla Niva.
Skoladministratör. 2016-04-01 ~
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00109-1

9.

Anställningsavtal. Maria Grindal Skogs.
Skoladministratör 2016-04-01 —tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00110-1

10.

Anställningsavtal. Rektor 2016-06-20 —
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00114-3

Maria Holmqvist

11.

Anställningsavtal. Britt-Inger Nyström.
Skoladministratör. 2016-04-01 —
tillsvidare

Dnr MK GGN 2016/00108-1

12.

Anställningsavtal. Lärare 2016-04-01 —
2016-12-31

Dnr MK GGN 2015/00148-13

13.

Anställningsavtal. Resurspedagog 201604-01 — tillsvidare

Dnr MK GGN 2015/00148-14
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Rigmor Johansson

14.

Anställningsavtal. Frida Zaal. Lärare 201604-01 — tillsvidare.

Dnr MK GGN 2016/00101-1

15.

Avstängning from 20160407

Dnr MK GGN 2015/00321-9

16.

Anställningsavtal

Dnr MK GGN 2016/00116-1

17.

Fortsatt avstängning av elev

Dnr MK GGN 2015/00321-11

18.

Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 —
tillsvidare.

Dnr MK GGN 2016/00130-2

19.

Beslut om avstängning resten av terminen.

Dnr MK GGN 2015/00321-14

Gunillahelen Olsson

20.

Anställningsavtal Mats Mårten.
Bygginstruktör 2016-03-14 — 2016-06-19

Dnr MK GGN 2016/00083-1

21.

Anställningsavtal. Lärare i Engelska, Mora
gymnasium

Dnr MK GGN 2016/00088-3
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Delgivningar
1.

Revidering av avtal och reglemente för
gemensamma gymnasienämnden

Dnr MK GGN 2016/00096-1

2.

Avsägelse från uppdraget som ledamot i
gymnasienämnden

Dnr MK GGN 2016/00096-2
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