Sk)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

MORA

2015-02-04

sida 1-17

Gymnasienämnden
Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 4 februari 2015,
09.00-12.15
Jan Loven (C), Orsa, ordförande
Johan Hed (C), Mora, 2:e vice ordförande
Lars Rydstedt (M), Mora
Shigeru Ishida (FP), Orsa
Anders Roseli (S), Orsa
Mari Rustad (S), Älvdalen
Mats-Gunnar Eriksson (FP), Mora, tjänstgörande ersättare
Pontus Bråmer (MP), Mora, tjänstgörande ersättare
Margareta Grabowska (S), Älvdalen, tjänstgörande ersättare

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Marie Elilin, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera

Lars Rydstedt,

Justeringens

S:t Mikaelsskolan, 2015-02-11, k l 09.00

plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Lars Rydstedl

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum

2015-02-04

Datum för
anslags uppsättande

2015-02-11

Förvaringsplats
för protokollet

S:t Mikaelsskolan

Underskrift

Ulla Jons

Datum för
anslags nedtagande

1
Utdragsbestyrkande

2015-03-09

1-10

M O T ? A
iVlWJtv/x

Gymnasienämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2

2015-02-04

Dnr: GN

Innehållsförteckning

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll
Information från kansliet
Delegationsordning 2015
Verksamhetsplan 2015
PT-licensiering på friskvårdsprofilen
Distansundervisning SFI Särna
Lektorat
Budget 2015
Delgivningar
Kommande ärenden

Justerandes sign

3
4
5
6
7
10
11
13
16
17

Utdragsbestyrkande

.' MORA
Gymnasienämnden § 1/2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida 3

2015-02-04

Dnr: GN

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll
Beslut
Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föregående mötes protokoll, justerat 2014-12-17, föredrogs.
Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga
daterad 2015-01-26.
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Information från kansliet
Beslut
Gymnasienämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ä r e n d e t
Reglemente, samverkansavtal, tillämpningsanvisningar, arbetsplan
Gymnasiechefen informerade nämnden om gymnasienämndens reglemente, samverkansavtal och
tiUämpningsanvisningar samt arbetsplanen för gymnasieförvaltningen.
Bokslut gymnasienämnden 2014
Gymnasiechefen redogjorde för Årsbokslut 2014 för den gemensamma gymnasienämnden. Beslut om
årsbokslutet tas på gymnasienämndens nästa sammanträde i mars.
Internkontrollplan 2015
Internkontrollplanen för 2015 är en kontroll om att avtal gällande fjärdeårselever upprättas med
hemkommunen, lokalbehov, delegationsbeslut återrapporteras och anmäls till styrelser och nämnder,
verkställighet av beslut samt budgetföljsamhet. Besluta om internkontrollplanen fattas på
gymnasienämndens nästa sammanträde i mars.
Vammärkesplattform och grafisk profil
Gymnasiechefen informerade om arbetet med varumärkesplattform och grafisk profil
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Delegationsordning 2015
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 2015-02-04, med en ändring att punkt nr
56 Förvalttiingsövergripande avtal (firmatecknare) ändras från "upp till ett år" till "ett prisbasbelopp per
år".
Bakgrund
Med stöd av 6:e kap 33 § Kommunallagen, delegeras rätten att på nämndens vägnar fatta beslut i
förtecknade ärenden enligt bilagd sammanställning:
Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av gymnasienämnden. Beslut som
fattats efter delegation kan inte återkallas eller omprövas av gymnasienämnden, men överklagas på
samma sätt som gymnasienämnden beslut.
Beslut ska vara skriftligt och fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, antagna
policydokument, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med vägledande bestämmelser som
utfärdats av gymnasienämnden.
Syftet med delegation är att avlasta gymnasienämnden med rutinartade ärenden för att möjliggöra en
effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
En dialog kring delegationsförteckningens omfattning och innehåll ska ske minst en gång under varje
mandatperiod. Delegationsordningen bör fastställas vid gymnasienämndens första sammanträde efter val.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden bör fastställa delegationsordning för gymnasienämnden då en ny mandatperiod
inträder. Rätten att på nämndens vägnar fatta beslut är förtecknade ärenden enligt bilagd
sammanställning.
Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden föreslås besluta att anta delegationsordning daterad 2015-02-04.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för gymnasienämnden Mora, Orsa, Älvdalen, daterad 2015-02-04.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Administration och skolledning på gymnasieförvaltningen.

Justerandes-stgfT)

/ V
'y

1/

>

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MORA

Sammanträdesdatum

Sida 6

2015-02-04

Gymnasienämnden §4/2015

Dnr: GN 2014/129 012

Verksamhetsplan 2015
Beslut
Gymnasienämnden beslutat att godkänna verksamhetsplan för gymnasienämnden 2015, mål och mått
enligt bilaga med ändringen att Anpassa lokaler efter verksamhetens behov, istället för att Antal
kvadratmeter ska minska.

Bakgrund
Gymnasienämnden har att fatta beslut om revidering av nämndmål och mått i verksamhetsplan för
Gymnasienämnden 2015. Mora kommun använder systemet Stratsys för verksamhets-planering och
verks amhetsupp följ ning.
Verksamhetsplanens mål bygger på målområdena ljeva och växa, Hållbara Mora, Mora en regionstad med
drivkraft och Mora — tryggt, jämlikt och trivsamt. Inom målområdena finns strategiska kommunmål och under
dessa har nämnden att fatta beslut om nämndmål och tillhörande mått.
Nämndplanen bör revideras i samband med inträdandet av ny mandatperiod.

Sammanfattning
Gymnasienämnden bör fatta beslut om revidering av nämndmål och mått i verksamhetsplan för
Gymnasienämnden 2015 då en ny mandatperiod inträder.

Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden förslås besluta verksamhetsplan för gymnasienämnden 2015, mål och mått enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för gymnasienämnden 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen.
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PT-licensiering på friskvårdsprofilen
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att elever inom friskvårdsprofilen från och med årskurs 2 läsåret
erbjuds utbMning som leder till PT-licensiering.

15/16

Bakgrund
V i d analys av sökande (2011) gick det att utläsa att flickor sökte sig från Mora, Orsa och Älvdalen till
olika typer av friskvårdsutbildningar i andra kommuner. För att bland annat motverka utflyttningen så
startades 2012 Friskvårdsprofilen på S:t Mikaels skolan. Efter att profilen hade inrättats kan man se att
några elever ha vänt tillbaka från bl.a. Örebro och Stockholm för att välja att gå Friskvårdsprofilen vid
S:t Mikaelsskolan.
Friskvårdsprofilen riktar sig till elever som är intresserad av hälsa, teäning och friskvård i olika former.
Profilen erbjuder även ett utbud av upplevelsebaserande aktiviteter där hälsa och friskvård är i fokus.
Friskvårdselever tränar ledarskap och organisation vid projekt kring friluftsliv, "Alla på s n ö " och fysisk
aktivitet. Friskvårdprofilen erbjuds elever på Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang och Livsmedelsprogrammet, Samhällsprogrammet och
Telmiltprogrammet. I dagsläget läser 36 elever på Friskvårdsprofilen varav 22 från Mora, 7 från Orsa och
7 från Älvdalen.
Ett förslag som idrottslärarna arbetat fram innebär en ökning av kvaliteten på utbildningen och därmed
kunna svara mot en ökad efterfrågan på utbildade Personliga Tränare (PT) på friskvårdsprofilen, genom
att erbjuda eleverna inom Friskvårdsprofilen licensiering till Personlig Tränare. Genom att läsa specifika
idrottskurser på skolan samt erbjuda fördjupade kunskaper inom träning och kostrådgivning via en
txäningsanläggning kan eleverna erhålla en PT- licens. Förslaget innebär en utveckling mot nämndmålet
Attraktiv gymnasieskola i regionen samt det politiska målen att gymnasieskolan ska ha en tydlig idrottsprofil.
PT-utbildning faller också väl inom målet för Regionstad Mora —för ett aktivt liv. PT-utbildade ungdomar
bidrar till en kompetens inom kommunerna som kan bidra till kommunernas friskvårds- och
hälsoprofilering.
Dagens friskvårdselever efterfrågar en PT-utbildning inom friskvårdsprofilen och samtliga elever vill
genomföra utbMningen.
Personlig Tränare är enligt arbetsförmedlingen ett framtidsyrke som kommer att etableras allt mer.
Personlig träning har gått från att vara något ovanligt och exklusivt till att stadigt öka och bli något för
alla och det är en uppåtgående trend. Människor idag blir alltmer hälsomedvetna och prioriterar därför
att investera i sin egen hälsa i form av tjänster som en PT kan erbjuda. Den ökade efterfrågan innebär att
kundgruppen ser annorlunda ut idag jämfört med förut, med många skilda behov och anledningar till att
börja träna.
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Förslaget har arbetats fram med ett gym i Mora. Samarbete med en träningsanläggning behövs för att
erbjuda de kompetenser som skolan inte kan erbjuda. Skolan erbjuder stora delar av utbHdningen där v i
själva har kompetensen. Extern kompetens behöver tas in i form av:
•

Djupare kunskap inom idrottsmedicin, skaderehabilitering, träningsupplägg med planeringar och
genomförande av träningen, massage, kost samt kost ut mot kund, leda & bygga upp
gruppträningspass.

•

Tillämpad kunskap från verksamma PT, Sjukgymnaster, Kostrådgivare och lic. Massörer vid
utbndningen.
Licensiering att erbjuda utbndning enligt EHFA:s krav( European Helth Fitness assosiation) för
personlig tränare.

•

Kostnad PT-licensiering:
2 årskurser (åk 2 och 3)
3 årskurser
3 årskurser

År 1, läsåret 15/16
År 2, läsåret 16/17
År 3 och därefter

220 000
280 000
280 000

En PT-licens kostar en privatperson ca 50 000 kr. Licensiering enligt förslag ovan innebär en kostnad på
motsvarande 14 000 kr per elev räknat på en treårig utbildning (räknat på 20 elever per årskurs) D å
undervisande lärare står för en stor del av utbildningen kan kostnaden hållas nere och S:t Mikaelsskolan
kan erbjuda en attraktiv utbildning som annars innebär stora kostnader för den enskilda personen.
Närmsta PT- utbMning på gymnasieal nivå finns i Östersund vilket tyder på att S:t Mikaelsskolan med
denna utbildning kan öka attraktiviteten och ansökningarna till skolan. I Östersund har PT -utbMningen
varje år mellan 50-100 sökande på 20 platser.
Sammanfattning
Friskvårdsprofilen riktar sig till elever som är intresserad av hälsa, träning och friskvård i olika former.
Profilen erbjuder även ett utbud av upplevelsebaserande aktiviteter där hälsa och friskvård ingår.
Friskvårdselever tar också del av olika projekt kring friluftsliv och fysisk aktivitet där de får träna sina
ledaregenskaper i olika aktiviteter.
Förslaget innebär att öka kvalitén på frisl^årdsprofilen genom att erbjuda eleverna inom
Friskvårdsprofilen licensiering som personlig tränare. Genom att läsa fördjupade idrottskurser på skolan
samt fördjupade kunskaper inom träning och kost via en träningsanläggning kan eleverna erhålla en PTlicens. Möjligheten att erbjuda en PT-licensiering ger en utveckling mot nämndmålet Attraktiv
gymnasieskola i regionen samt det politiska målen att gymnasieskolan ska ha en tydlig idrottsprofil. PTutbildning faller också väl inom målet för Regionstad Mora —för ett aktivt liv.
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Samarbete med en träningsanläggning behövs för att erbjuda de kompetenser som skolan inte kan
erbjuda. Skolan erbjuder stora delar av utbildningen där v i själva har kompetensen. Extern kompetens
behöver tas in i form av djupare kunskap inom idrottsmedicin, skaderehabilitering, personliga tränare,
sjukgymnaster, kostrådgivare och lic. massörer samt licensiering att erbjuda utbildning enligt EHRA:s
krav.
Kostnaden innebär 220 000 kronor år ett och därefter 280 000 ler årligen vilket innebär en
prognosticerad kostnad om 14 tkr per elev. En PT-licens kostar en privatperson ca 50 000kr. D å
undervisande lärare står för en stor del av utbildningen kan kostnaden hållas nere och S:t Mikaelsskolan
kan erbjuda en attraktiv utbildning som annars innebär stora kostnader för den enskilda personen.
Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden föreslås besluta att elever inom friskvårdsprofilen från och med årskurs 2 läsåret
15/16 erbjuds utbndning som leder till PT-licensiering.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Studie- och yrkesvägledare på gymnasieförvaltningen och grundskolan,
rektorer på gymnasieförvaltningen.
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Distansundervisning SFI Särna
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
undervisning tills vidare.

att SFI-undervisningen för elever bosatta i Särna erbjuds

distans-

Bakgrund
Enligt skollagen 22 kap. 11 § är kommunen skyldig att se till att utbildning i svenska för invandrare
erbjuds dem som enligt 13 § har rätt att delta i utb£dningen. Förordningen för SFI §7 gör kommunen
skyldig att erbjuda minst 525 rimmar i SFI-undervisning.
SFI-undervisning ska bedrivas i de kommundelar där eleverna är lokaliserade så långt möjligt enligt
samverkansavtalet för den gemensamma gymnasienämnden. Kostnadsfördelningen enligt samma avtal
baseras på faktisk kostnad per elev vilket innebär att Älvdalens kommun ansvarar för dessa kostnader.
I och med att SFI-läraren i Särna går i pension sista februari har frågan om SFI-undervisning i Särna
aktualiserats. Undervisning i SFI i Särna motsvarar 30 % av heltid. I nuläget finns två individer i Särna
som är berättigade till SFI-studier och har timmar kvar på SFI. Båda två arbetar och vill studera på deltid.
P.g.a. det ekonomiska läget samt bristen på behöriga SFI-lärare föreslås SFI-undervisningen i Särna
erbjudas i form av (distansundervisning. Undervisande lärare blir då en behörig SFI-lärare i Mora eller
Älvdalen. På det sättet spar v i kostnader motsvarande 30 % av en lärartjänst vilket motsvarar 151 tkr för
2015 och därefter 182 tkr per år. V i säkerställer också att undervisningen bedrivs av en behörig,
legitimerad lärare.
O m det i framtiden visar sig att antalet elever som har rätt till SFI-undervisning ökar får v i ta ny ställning
till att bedriva närundervisning i Särna.
Sammanfattning
P.g.a. det ekonomiska läget samt bristen på behöriga SFI-lärare föreslås SFI-undervisningen i Särna
erbjudas i form av distansundervisning. Undervisningen bedrivs av en behörig, legitimerad SFI-lärare i
Mora eller Älvdalen. Effektiviseringsåtgärden motsvarar 151 tkr för 2015 och därefter 182 tkr per år.
Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden föreslås besluta
distansundervisning tills vidare.

att SFI-undemsningen

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Rektor på Vuxenutbildningen.
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Lektorat
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att uppdra gyrrmasieförvaltningen att inrätta ett lektorat från och med
höstterminen 2015.

Bakgrund
Huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare. S:t
Mikaelsskolan har idag tolv förstelärare. E n av våra anställda lärare genomgår nu utbildning för att
avlägga en licentiatexamen, för denna utbildning har skolan rekvirerat bidrag. Läraren beräknas bli färdig
med sin examen till sommaren och är nu behörig att anställas som lektor.
Karriärtjänsten lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. För att bli
behörig att anställas som lektor krävs lärarlegitimation, avlagd examen på forskarnivå (licentiat- eller
doktorsexamen) samt att under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skol-väsendet visat pedagogisk
skicklighet
Enligt regeringen är det övergripande syftet med att öka antalet lektorer i skolan att eleverna ska få en
förbättrad undervisning och därmed ökade f o r t s ä t t n i n g a r att nå de nationella målen och goda resultat.
Lärares kompetenser bör tas till vara i syfte att eleverna ska få optimala möjligheter att uppnå goda
resultat och nå så långt som möjligt i sitt lärande. Forskarmeriterade personer har gedigna
ämneskunskaper och det är viktigt att dessa kunskaper tas till vara så att de kommer eleverna till del. Ett
ökat antal lektorer i skolan bör leda till att den gemensamma kunskapsbasen i skolan blir större dels
genom att den ämneskunskap som den enskilde lektorn besitter direkt tillförs eleverna genom
undervisningen, dels genom att denna kunskap sprids till andra lärare och därmed kommer fler elever till
del. För att lektorerna ska kunna bibehålla och vidareutveckla sin professionalism är det en fördel om de
ges möjlighet att inom ramen för sin anställning att bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Skolverket betalar ut statsbidrag för lektorer som har lärarlegitimation. Hur många tjänster varje
huvudman kan ansöka om pengar för — den så kallade bidragsramen — beräknar Skolverket utifrån antal
elever och den totala summa som fördelas för karriärtjänster. Bidragsramen anger det sammanlagda
antalet tjänster en huvudman kan ta emot bidrag för, de tjänster som redan tillsatts ingår i det antalet.
När huvudmannen utser en lektor ska löneökningen vara minst 10 000 kr per månad.
Gymnasieförvaltiiingen ser nyttan av att anställa en lektor. Det kan också tyckas vara god personalpolitik
att anställa den lärare som utbildat sig på arbetstid. Behovet inom förvaltoingen ses framförallt inom det
systematiska kvalitetsarbetet och däribland möjligheterna att genom aktionsforslaiing närmare studera
elevernas resultat i samarbete med lärarkollegor. Statsbidraget ersätter löneökningen men kommunerna få
själva ta kostnaderna för den minskade undervisningstid som lektoratet kräver. För 2015 motsvarar
kostnaden för nedsättning av tjänsten 122 500 kr och därefter ca 300 tkr per år. Skolverket
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rekommenderar en nedsättning av lärartjänsten till 50 % för att ge utrymme åt forslming, kollegialt
lärande och skolutveclding samt kontakter med universitet och högskolor.

Sammanfattning
Karriärtjänsten lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Skolverket
betalar ut statsbidrag för lektorer som har lärarlegitimation. För att lektorerna ska kunna bibehålla och
vidareutveckla sin professionalism är det en fördel om de ges möjlighet att inom ramen för sin
anställning att bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Gymnasieförvaltningen ser stora fördelar med ett lektorat. Det kan också tyckas vara god personalpolitik
att anställa den lärare som utbildat sig på arbetstid. Behovet inom förvaltningen ses framförallt inom det
systematiska kvalitetsarbetet samt möjligheterna att genom aktionsforskning närmare studera elevernas
resultat i samarbete med lärarkollegor. Statsbidraget ersätter löneökningen men kommunerna få själva ta
kostnaderna för den minskade undemsningstid som lektoratet kräver. För 2015 motsvarar kostnaden för
nedsättning av tjänsten 122 500 kr och därefter ca 300 tkr per år.

Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden förslås besluta att uppdra gymnasieförvaltningen att inrätta ett lektorat från och med
höstterminen 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin
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Budget 2015
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att fastställa ovanstående budget för 2015 och ger förvaltningen i uppdrag
att komma med förslag på effektiviseringskrav för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Det preliminära driftbidraget från Mora, Orsa och Älvdalen 2015 uppgår till 162 466 tkr,
inklusive preliminära löneökningar 2015. Pågående justeringar av Mora kommuns
internhyror kan komma att förändra gymnasieförvaltningens ram och därmed driftbidragen.
Budget 2015 fördelas enligt nedan.
GYMNASIECHEF

-102952

DRIFTBIDRAG MORA

-94264

DRIFTBIDRAG ORSA

-36415

DRIFTBIDRAG ÄLVDALEN

-31787

GYMNASIENÄMND

268

LÄROMEDEL

662

GY SKOLMÅLTIDER

5237

GY SKOLSKJUTSAR/INACKORDERINGSBIDRAG MORA

2160

GY SKOLSKJUTSAR/INACKORDERINGSBIDRAG ORSA

1260

GY SKOLSKJUTSAR/INACKORDERINGSBIDRAG ÄLVDALEN

1060

GYIKE INTÄKTER

-13000

GYIKE KOSTNADER MORA

21470

GYIKE KOSTNADER ORSA

12090

GY IKE KOSTNADER ÄLVDALEN

15850

ADMINISTRATION

12914

IT-KOSTNADER

8897

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

210

EJ FÖRDELADE MEDEL

-9564

INTENDENT

27595

LÄROMEDEL

1077

ADMINISTRATION

625

CAFETERIA

223

LOKALER

25660

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

Justerandes sign
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REKTORSOMRÅDEN

964

ELEVHÄLSA

2188

ELEVSTÖD

4052

GYMNASIEVERKSAMHET

59290

BA program

4880

BF program

2602

EE program

1717

EK program

4698

ES program

4315

FT program

2045

HT program

538

IM program Mora

9926

IM program Orsa

325

IM program Älvdalen

1142

RL program

1786

NA program

2956

SA program

5450

TE program

3224

VO program

1536

GYSÄR

3362

GYMNASIEVERKSAMHET ÄMNEN

557

GYMNASIEVERKSAMHET IDROTT

8231

VUXENUTBILDNING

8863

GRUNDLÄGGANDE VUX

1987

GYMNASIAL VUX

1262

SÄRVUX

781

HÖGSKOLA

1427

SFI

3406
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Effektiviseringskrav
I budget 2015 ingår effektiviseringskrav motsvarande 9 564 tkr, som till stor del förklaras av
2014 års underskott, 2015 års minskade driftbidrag, samt nya verksamhetsbehov för 2015.
Underskott 2014

5202

Minskat driftbidrag 2015 (jmf 2014)

2351

Utökat stöd 1 tjänst

472

Studiehandledning

100
1742

Språkintroduktion 7 tjänster HT-15
Extra marknadsförare

250

Lektor

132

Personalansvar extra

159

PT-licensiering

110

Internhyror

-2225

Lokalhyror

-773

IKE Mora

-3290

IKE Orsa

1670

IKE Älvdalen

2530

IKE intäkter

2350

Gymnasiet 3,5 tjänst HT-15

-730

Skolskjutsar/inackordering

-600
200

Rektor vikarie

9650

Totalt

Förslag till b e s l u t
Gymnasienämnden föreslås fastställa ovanstående budget för 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Marie Ehlin

Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen.
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Delgivningar
Beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga
delgivningar
Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning.
K F Mora, Val av fem ledamöter jämte fem ersättare i gymnasienämnden, gemensam med Orsa och
Älvdalen, för perioden 2015-2015 samt val av ordförande, l:e och 2:e vice ordförande.
K F Mora, Kommunplan och skattesats 2015.
K F Mora, Sammanträdesplan 2015 samt annonsering av sammanträde i ortspressen.
K F Mora, Revidering av arvodesreglementet
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K o m m a n d e ärenden
Beslut
Informationen läggs till protokollet

Sammanfattning a v ärendet
Dokumenthanteringsplan
Utvärdering av den gemensamma gymnasienämnden
Demokratidag
Varumärkesplattform och grafisk profil
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