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§44

Information från rektorerna vid gymnasieskolan
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde är förlagt till Holavedsgymnasiet, bl.a. som ett led i
information till nyvald nämnd. Gymnasieskolans rektorer informerar om gymnasieprogram efter
gymnasiereform GY 11 , och 1:a handsansökningar till gymnasieskolan 2011/12 för respektive
program de ansvarar för. Rektorerna inbjuder ledamöterna till kontakt och besök på gymnasie
skolan.
Som en inledning kommenteras gymnasieskolans betydelse, inte bara för Tranås kommun, utan för
en region då 35-39 % av eleverna kommer från andra kommuner. Den viktigaste marknadsföringen
anser skolledningen är att bygga relationer med grannkommuner i planering och vid återkommande
avstämningar. Nöjda elever är nästa viktiga marknadsföringsfaktor. Elever styrs av förväntade
upplevelser och att nå en identitet, och "andan" på skotan framhålls av eleverna i enkäter. Eleverna
knyter kontakter genom att elevråd och kamratstödjare har utbildning för grundskolans elever i åk 7
9 i Tranås och grannkommuner. Riktmärket för marknadsföringen är att behålla 80 % av Tranås
eleverna på Holavedsgymnasiet, och försöka attrahera 40 % av Aneby och Ydreeleverna samt en
lägre andel för Boxholms och Ödeshögs kommuner.
Ansökningarna per 1mars 2011 visar att ca 70 % av Tranåseleverna sökt Holavedsgymnasiet, men
erfarenheten av omvalsmöjligheter fram till 15 maj och vad som brukar hända fram till september
innebär att utfallet förväntas bli nära 80 % som tidigare.
Skolledningen bedömer att vid en gymnasiereform är det viktigt att behålla ett brett utbud. Det tar 1
2 år innan en ny organisation "satt sig". De elever som är högt motiverade för en viss utbildning är
benägna att resa, men övriga elever väljer hellre en annan utbildning i hemkommunen. Det
viktigaste i utbildningen är mötet mellan lärare och elev. Lösningar av organisationen med hänsyn
till ekonomin är en balansgång, för att inte minska kvaliteten. En neddragning av anslag strikt efter
elevantalsminskningen skulle innebära en kvalitetsminskning.
Gymnasieskolan har betydelse för utåtriktade aktiviteter i kommunen, som t.ex. modevisning i
Parkhallen genom handels- och administrationsprogrammet, och Holavedssalongerna genom
samverkan mellan estetiska programmet och restaurangprogrammet, med en integration av kurser
och ämnen och ett exempel på entreprenörskap som betonas i GY 11.
Gy 11 har fått större konsekvenser i storstadsregionerna, med ras för yrkesprogram. Osäkerhet
råder om hur information nått fram om att eleverna ska vara garanterade en möjlighet för högskole
behörighet också på de programmen. Minskning har skett också i Tranås, sett på några års
perspektiv, men inte den omfattande minskningen inför 2011/12.
Skolans elevenkät har fått mycket likartade och höga värden under flera år, varför fokus kommer att
ändras till vissa delar som provstress m.m. En förändring har avlästs, skollunchen med mat, miljö
och bemötande, som ett antal år fick låga värden har nu fått bättre värden genom de insatser som
gjorts med elevpåverkan och miljöförbättring m.m.
Rektor Sture Brolin:

Barn- och fritidsprogrammet Oförändrat namn men förändrad inriktning med ökad tydlighet. 23
sökande är över förväntan.
Ekonomiprogrammet(f.n. samhällsvetenskapliga programmet) är åter ett "eger' program med 19
sökande till ekonomi- och juridikinriktningar.
Estetiska programmet söks av motiverade elever för dans, musik och teater. Vid rikskongress
!litdragSbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-30
§

Sida 4 (25)

44

nyligen framkom kraftig minskning av antal sökande i hela landet, vilket skett också i Tranås, f.n. 10
elever. Programmet har nu fått en tydlig högskoleförberedande profil. Funderingar finns hos
skolledningen om framtida inriktning på sikt i estetik och media, med ljudproduktion och bild.
Flertalet esteter går vidare till högskola. Typiskt för en estetelev är "intresse för allf, och med sig får
eleverna förmågan att stå på scen, agera och bemötande av olika människor. Exempel finns på en
kvinnlig estetelev som nu jobbar som polis, och som anser sig ha fått god nytta av att med trygghet i
sig själv kunna möta olika människor.

Humanistiska programmet är en återgång från S-programmet. 14 sökande är över förväntan.
Introduktionsprogrammen: 5 program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val,
Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion. Studieplaner ska beslutas av barn- och
utbildningsnämnden. Endast PRIV-alternativet är sökbart "i mån av plats". 40-50 elever väntas till
hösten till introduktionsprogrammen. Språkintroduktion tar över sfi-utbildning för ungdomar från
Västra vux. Den ungdomscoach som rekryteras kommer att vara knuten till introduktions
programmen. Ensamkommande flyktingungdomar avses gå på Språkintroduktion.
Samhällsvetenskapsprogrammet: Ny inriktning mot beteendevetenskap har gett ett uppsving med
27 sökande. Totalt har 44 elever sökt programmet.
Rektor Anders Berg:

Bygg- och anläggningsprogrammet. 27 sökande är ungefär dubbelt mot antal platser. Skolan är
följdsam mot byggbranschen, som är behjälpliga med bra APU-platser och ger chans till anställning
som behövs i 2 år för yrkesbevis. Några platser finns för företagsförlagd utbildning i "småyrken",
som måleri, plåt, WS. Generationsskifte sker för lärare, 2 anställda genomgår lärarutbildning. Ett
andrahandsval är ofta elprogrammet eller teknikprogrammet, eller ansökningar till Jönköping,
Linköping eller Nässjö. Byggprogrammet i Tranås har lyfts fram av branschen i foldrar, utifrån
elevresultat.
Fordons- och transportprogrammet. Elever väljer Tranås för personbilsutbildning, och för tunga
fordon väljs Nifsarp, Eksjö kommun. Inför hösten förväntas ca 12 elever genom 2:handsval etc.
Erfarenhet finns av att eleverna under programmet formas till anställningsbara. Bra samarbete finns
med bilföretag genom leasing, och programmet har numera ett högt tekniskt innehåll. Maxantal
elever är 3 x 12.
Gymnasiesärskolan: IV-programmet har 8 elever f.n. och väntas få 3 nya elever.
Naturvetenskapsprogrammet Efter uppsving under två år ansöker färre elever, 29 elever.
Programmet har fått ökat intresse i storstadsregionerna.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Endast 4 sökande har anmält sig, och 2:a handsval kan
förbättra underlaget, men också elever från yrkesvux har tillkommit i årskurs 1. Totalt har på
Höglandet endast 13 sökande anmält sig, trots en tydlig arbetsmarknad. Tranåseleverna söker inte
utbildningen på andra håll, som t.ex.i Mjölby.
VVS- och fastighetsprogrammet: 1plats för företagsförlagd utbildning har koppling till
byggprogrammet.
Anm. 3program, bygg- fordons och restaurangprogrammet har intäkter på ca 400 tkr/år per
program mot kunder.
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Rektor Tomas Svensson:

EI- och energiprogrammet Motiverade elever söker programmet. Generationsskifte sker för lärare.
Programmet är marknadskänsligt och vissa svårigheter har funnits att få APU-platser. 9 elevplatser
finns med ambition på sikt att kunna öka till 12 p.g.a. behovet av fiberoptikkompetens. HoIaveds
gymnasiet har nyligen blivit "ETG skola", en referensskola för branschen som innebär kvalitets
stämpel.
Gymnasiesärskolan: Antalet elever minskar i Tranås kommun, men ökar i riket (totalt ca 4 000
elever). Till hösten beräknas 7 elever på handels- och administrationsprogrammet. Utbudet av
program behöver breddas i Tranås.
Hantverksprogrammet (f.d. industriprogrammet, träinriktning) söks av 4 elever efter namnbyte och
inriktning finsnickeri, en bransch som söker arbetskraft. Företagsförlagd utbildning finns mot
tapetserare. Antalet som arbetar som tapetserare i Tranås är ca 45.
Handels- och administrationsprogrammet har 24 sökande. Ung företagsamhet är ett exempel på
ide för programmet, som drivs regionalt och på riksnivå. 2 elevföretag finns med i riksfinal.
Industritekniska programmet Antalet sökande är 17 vilket är en förbättring mot föregående år, och
kan ge en nystart i samarbete med 16 partnerföretag. Programmet är konjunkturkänsligt. Oklarhet
befaras i inriktningarna PRK (= CNC-teknik) och SVE (svets). En självutvärdering av Teknikcollege
presenteras, som visat sig blivit endast en skolfråga. Den lokala styrgruppen har arbetat med PR
insatser.
Teknikprogrammet 12 elever innebär samläsningsmöjligheter med naturvetenskapsprogrammet.
Ett 4:e år är försök, som bl.a. Brinellgymnasiet i Nässjö fått. Koppling finns också mot
Teknikcollege.
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§ 45

Gåva till Holavedsgymnasiets bibliotek
Vid nämndsbesöket överlämnar Lars-Börje Jacobsson som representant för Piratensällskapet till
gymnasiebibliotekarie Marie Björklund de tre sista böckerna av Fritjof Nilsson Piraten som saknats
på gymnasieskolans bibliotek, samt senaste årsboken och en årsprenumeration på Piraten
sällskapets tidskrift.

En tack framförs av Marie Björklund.
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§

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa föredragningslistan utan ändringar.

l ~erares Z(

r

7'

lUtdragSbestyrkande

Sida 7 (25)

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-30

§

47

Sida 8 (25)

Dnr 001/11

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
BU Eva Bouvin
BU Birgitta Davidsson
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Ro3 Per Mårtensson
Sven-Ake Arvidsson
Gy

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

Gymn/Nux

Ovrigt
1(v bidrag)

1
2

5
3 (antagn)
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§ 48

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Utbildningsdepartementets pressmeddelande Den framtida gymnasiesärskolan
- Utbildningsdepartementets uppdrag till Statens skolverk att utarbeta stödmaterial avseende
introduktionsprogram i gymnasieskolan
• Miljö- och hälsa: Beslut om avgift för anmälan av öppen förskola i familjecentralen
- Socialtjänsten: Överenskommelse om mottagande av s.k. ensamkommande barn och
anordnande av boende för s.k. ensamkommande barn (8 platser)
- Befolkningsstatistik per 1januari 2011
- Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande om Elsäkerhet i skolan, som vidarebefordrats till AB
Tranåsbostäder.
I anslutning till punkten meddelar ordföranden att anteckningar från Kommunal Skolriksdag 28·29
mars 2011 sänts ut till barn- och utbildningsnämnden via e-post.
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§ 49

Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter enligt bu au § 37/11, med
kompletteringar:
- utredningen om den framtida gymnasiesärskolan, med anpassning mot vanliga gymnasieskolan
- förläggning av undervisning för ensamkommande flyktingbarn planeras efter samråd med berörda
rektorer till Holavedsgymnasiet, en del av tidigare IV-program. Upphandling av boendet pågår, och
anbudsgivare finns.
- prognos för gymnasieelever inom Östsam
- sammanträffande har skett med Svenska kyrkan angående fristående förskola i Sommen, 20
platser, med start januari 2012. Lokalkostnader bedöms skäliga;
- frågeställning inom Östsam om uppdaterat samverkansavtal eller fastare samverkan genom
kommunalförbund för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen i Tranås har samarbete med
höglandskommuner.
- frågeställning om reglering av också inriktningar i årskurs 2 och 3 i gymnasieavtal inom Östsam,
med ökad möjlighet för kommunerna att hänvisa till annan kommun
- samordning mellan IKT-grupp på Ängarydsskolan med förvaltningens IT-samordnare;
samt dessutom om
- rekrytering av ungdomscoach har påbörjats för uppsökande arbete i samverkan med studie- och
yrkesvägledare som administratör
- statsbidrag kommer att sökas för sommarskola på grundskole- och gymnasienivå
- uppdraget att utreda samlokalisering av vuxenutbildningen med gymnasieskolan och Parkhallen
har avrapporterats muntligt, men slutrapporten är ännu inte klar. Information har givits till kommun
chefen med avsikt att föra fråga till kommunstyrelsenivå
. information från Skolverkets konferens om Lärarlyftet I och II. Lärarlyftet II startar 2012 för
tillsvidare anställda lärare som undervisar i andra ämnen än behörigheten avser.
• information också från Skolverkets konferens om Lärarlegitimation, som börjar gälla 1juli 2011,
och som Skolverket kommer att bygga upp en stor databas för. Kartläggning visar ca 20 anställda
utan lärarbehörighet.
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Fortsatt internutbildning tör bu-nämnden, separat halvdag i april
Program för internutbildning för nyvald barn- och utbildningsnämnd kvarstår för en halv dag.
Förläggning i anslutning till nämndssammanträdet tisdag 26 april innebär kollision för
förvaltningschefen.
Följande punkter kvarstår:

Ekonomi
• Sudgetuppföljning och årsredovisning
- seS-statistik

Verksamhetsinformation
- Vuxenutbildning
- Kulturskola

Övrigt
- Styrkort och tillväxtfrågan
- Skolskjutsregler - inför omarbetning

8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att avsätta en separat halv dag, måndag 2 maj, kl 08.15-12.00 för fortsatt internutbildning för

nyvald barn- och utbildningsnämnd.
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§ 51

Rapporter från bu-råd i februari 2011
Arbetsutskottet tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd) i februari 2011,

§ 32/11.
Arbetsutskottet noterar:
att frågan om vikarieanskaffning till barnomsorgen är under arbete
att lokalfrågan vid Hubbarpsskolan kommer att diskuteras av föräldrarådet 21 mars med deltagande
av ordförande och vice ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lokalfrågan vid Hubbarpsskolan föranleder fortsatt behandling.
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Nya bu-rådsrapporter
Kurre Carlson (FP) rapporterar från yrkesråd för byggprogrammet:
- information tycks inte ha nått fram om att elever efter GY 11 ska tillförsäkras möjlighet till
högskolebehörighet också för yrkesprogrammen
• bra samarbete med byggbranschen.
Kurre Carlson (FP) rapporterar vidare från bu-råd i Sommens skola som han deltagit i tillsammans
med Anders Karlsson (S):
- rapport från elever om arbete och raster, med kommentar av rektor
• utredning om lokalfrågan i Sommen väntas i maj 2011. Samhällsföreningen anser att en helt ny
skola bör byggas
- barnantal i förskola, 50, och på fritidshem 43, på fritidsgården 10-15 barn som regelbundna
besökare
- positivt resultat på gemensam enkät till elever/föräldrar
- viss oro för organisation av åk 6 framöver.
Bo Falkenström (M) rapporterar från bu-råd på Norrskolan:
- skolans arbete med matematik, samt
- efterlyser klarhet i uppdraget om vad som ska anses vara av vikt för bu-nämnden att rapportera
och återrapportera.
Marianne Samuelsson (M) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan, åk 6-9, som hon deltagit i
tillsammans med Birthe Afvander (S):
- inköp av utrustning och inventarier
- information via skissritning om ev. tillbyggnad avelevhall
- ev. gemensam undervisning i idrott för flickor och pojkar
· elevrådet arrangerar talangjakt
- ny organisation av arbetslag, ämnesövergripande
- elevenkät ska sammanställas av Tranås United, och mobbingteam bearbetar den
• frånvarosystem
- skolans arbete mot mobbing och likabehandlingsplan
• hösten 2011 kommer att finnas 19 klasser, mot som mest 24 klasser
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Dnr 044/11

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - översyn
Arbetsutskottet har uppdragit till barn· och utbildningskansliet att upprätta förslag till reglemente för
barn- och utbildningsnämnden att gälla tills vidare.
- Förslag till översyn av reglementet har gjorts utifrån ny skollag som föranleder ändrad beskrivning
av nämndens uppgifter och komplettering har gjorts med uppgifter för högskoleutbildning.
- I ny skollag är kravet på skolplan slopat. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolplan
inte behöver finnas reglerad i nämndens reglemente, men avsikten är att en form av skolplan ska
utarbetas som anger barn· och utbildningsnämndens prioriteringar.
- Ändringar i formuleringar har gjorts angående ersättares tjänstgöring. I vilken ordning ersättarna
ska tjänstgöra inom ett parti är inte längre reglerat, varför behov av ersättare hanteras inom
partierna och inte via barn- och utbildningskansliet.
- Komplettering har gjorts med öppna offentliga sammanträden för överensstämmelse med
kommunfullmäktiges beslut.
- Kommunfullmäktige har i mars 2011 beslutat att passiva ersättare ska ha rätt att yttra sig men inte
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
att gälla tills vidare.
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Dnr 010/11

Ärendebevakningslista för bu-nämnden
Som rutin är Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på
dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts genom komplettering med barn- och utbildnings
nämndens beslut i februari 2011.
Förvaltningschefen har rapporterat till arbetsutskottet:
· Rektor för Linderås skola har informerat om Svenska kyrkans presskonferens om plan för
entreprenad för måltider, som innefattar försäljning av skollunch till Linderås skolas elever. Barn
och utbildningsnämnden har beslutat att frågan ska vävas in i kostutredningen, p.g.a. beräknad
fördyring med 120 tkr för ca 45 elever.
• Fråga om förslag till ombyggnad vid Junkaremålsskolan ligger AB Tranåsbostäder lågt med, p.g.a.
förslag om nytt centralkök, som förutsätts frigöra lokalyta på Junkaremålsskolan.
• Arbetsgrupp av rektorer för organisation av grundskolan sammanträder inom kort.
- Kontakt aviseras med socialtjänsten och personalavdelningen angående deras lokaler som är
närbelägna Kungsparkens förskola, i frågan om ev. ersättningslokaler för avdelning Tamburinen.
• Behandling i ledningsgruppen för förskola - grundskola awaktas innan fråga om pedagogiska
resultat tas upp i arbetsutskottet. Hittills har ledningsgruppen beslutat att bedömning och betyg för
alla ämnen ska rapporteras in också efter vårterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna den reviderade ärendebevakningslistan.
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Dnr 045/11

Utarbetande av skolplan - prioriteringar. uppföljning och
kvalitetsarbete
Barn· och utbildningsnämnden har i februari beslutat att en form av skolplan ska utarbetas som
anger barn· och utbildningsnämndens prioriteringar och uppföljningsansvar och som
korresponderar mot kvalitetsarbete. Vidare har uppdrag lämnats till arbetsutskottet att överväga
arbetssätt för utarbetande aven skolplan.
Tidigare skolplan arbetades fram i arbetsgrupper av rektorer och barn· och utbildningsnämndens
politiker, vars utkast sammanfogades av nämndssekreteraren i en rektorsarbetsgrupp, efter
nämndens prioritering av:
· Språk och språkutveckling
- Matematik
• Rörelse och hälsa
· Elever i behov av särskilt stöd
- Vuxenutbildningen
Skolplanen skulle ge förutsättningar för "en röd tråd" genom kommunens skolväsende.
Strategigrupp för rektorer och enhetschefer finns planerad 17-18 maj 2011, förlagd till Vadstena.
Arbetsutskottet överväger följande aktuella områden:
· Språkförståelse
- Värdegrundsarbete
- IT-utveckling/strategi
- Resultat
• Vad pedagogiska ledare vill lyfta fram

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att planering ska göras för gemensamt arbete rektorer/enhetschefer och politiker 18 maj, em, för

framtagande aven form av skolplan för mandatperioden med prioriteringar m. m.
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Dnr 046/11

Arbetsgrupp för framtida lokalfrågor
Barn- och utbildningsnämnden har i februari 2011 beslutat att ge arbetsutskottet i uppdrag att
överväga en arbetsgrupp för framtida lokalfrågor.
Förvaltningschefen har på AB Tranåsbostäders begäran ställt samman nu aktuella lokalfrågor för
barn- och utbildningsförvaltningen inför flerårsbudget. En lokalgrupp med samtliga kommunens
förvaltningar sammanträder med AB Tranåsbostäder ett antal ggr/år. En arbetsgrupp med rektorer
arbetar med grundskolans långsiktiga organisation angående årskurs 6 och lokalutökningar som
kan bli följden.
Bo Falkenström (M) begär fortlöpande återrapportering från arbetsutskottet angående lokalfrågor.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ny separat arbetsgrupp inte ska tillsättas, utan arbetsutskottet ska utgöra arbetsgrupp för

framtida lokalfrågor.
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Dnr 047/11

Budgetuppföljning efter februari 2011
Budgetuppföljning per 28 februari begärdes till ekonomiavdelningen 8 mars, varför uppföljning
lämnades efter förvaltningschefens namnteckning. Ordföranden har härefter undertecknat
uppföljningen.
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 2 mån att jämföras med riktpunkten 16,7 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

16,2 %
17,4 %
15,3 %
17,3 %

Varav personalkostnader.
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

16,2 %
16,5 %
17,8 %
15,9 %

Förvaltningsekonomen går igenom budgetuppföljningens olika delar: Sid 1 personalkostnader, sid 2
samtliga kostnaderflntäkter för resursfördelningssystemet, sid 3 totala kostnader/intäkter.
För Ängarydsskolan råder oförändrad problematik med 3 paralleller. Anslag till resursgruppen ska
justeras. Fröafalls förskola har fått in barn efter 15 dec 2010 som var avstämningsdatum för
resurstilldelning. Resursfördelningssystemets utfall är 16.3 % för grundskolan, och för förskolorna
16,6 % som är lite högt.
Förvaltningsekonomen bedömer att ca 5 Mkr av överskottet på 8,7 Mkr är intecknat för pågående
verksamhet. Tillskott har ännu inte påförts för Familjecentralen/öppna förskolan.
Textkommentar har upprättats om verksamheten under årets första 2 månader, och barn- och ut·
bildningsförvaltningens prognos är underskott med 6 Mkr. Enligt anvisningarna har eventuella
kommande ombudgeteringar inte räknats in, utan prognosen är gjord gentemot nu gällande
budgetram för 2011.
Från bokslutsberedning 2011-03-11 har till arbetsutskottet rapporterats om dialog kring:
- Anslaget till Familjecentralen på 750 tkr är inte tillfört barn- och utbildningsförvaltningen och inte
tillräckligt, främst p.g.a. hyra som är avhängig ombyggnadskostnad.
- Inför år 2012 begärs omställningsanslag för gymnasieskolan för dubbla kurser. I dagsläget ligger
besparing fr.o.m. 2012 för GY 11 till följd av minskad statlig finansiering, något som SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) arbetar med genom uppföljning i 20 kommuner av utfallet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
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Dnr 031/11

Motion angående Sommenbygdens Folkhögskola - remiss
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motion från Frida Gårdmo (FP) till bl.a. barn- och
utbildningsnämnden angående Sommenbygdens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns
tillväxtmål. Frida Gårdmo anser att verksamheten har nått sitt absoluta tak beträffande tillgång till
lokaler. I motionen föreslås därför:

att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet för
Sommenbygdens folkhögskola
att kommunen aktivt bidrar till en snar lösning i lokalfrågan
att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i
kommunen.
Arbetsutskottet konstaterar beträffande huvudmannaskapet:
Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. 107 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella
organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.
Folkhögskolan har ingen separat lagstiftning och skolorna lyder inte under skollagen och centralt
fastställda läroplaner, utan varje folkhögskola bestämmer självständigt över sin skola. Folkrörelser,
ideella organisationer och landsting eller regioner sätter sin prägel på verksamheten. Förutom
landstingsbidrag fördelar Folkbildningsrådet statliga bidrag till folkhögskolorna enligt statens
intentioner.
Arbetsutskottet konstaterar beträffande lokalfrågan:
Konsultuppdrag avses redovisas vid nämndens marssammanträde om möjligheten till överflyttning
av Västra vux lokaler till Holavedsgymnasiet och Parkhallen, en högprioriterad fråga för
bu-nämnden.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå avslag på förslaget om ändrat huvudmannaskap, med
hänvisning till grundtanken med folkhögskola. Nämnden ansluter sig till vikten av folkhögskole
utbildning som komplement till annan utbildning och att lokalfrågan därmed behöver få en lösning.
Nämnden är positiv till prövning aven lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i kommunen,
en fråga av kommunövergripande karaktär.
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Dnr 030/11

Ung chans - remiss
En arbetsgrupp med deltagande av bl.a. barn' och utbildningschefen föreslår förstärkta insatser för
ungdomar som inte går i gymnasieskolan, vilka kommunen har ett s.k. uppföljningsansvar för. Syftet
är att genom ett motivationsskapande arbete med dessa ungdomar minska risken för utanförskap.
Vidare föreslås en satsning på att tillskapa sommarjobb för 100 ungdomar sommaren 2011.
Kommunstyrelsen har beslutat vad avser åtgärd under barn- och utbildningsnämnden:
att ställa sig positivt till att förstärka insatserna inom barn' och utbildningsnämnden för ungdomar
som inte går i gymnasieskolan med 1.0 tjänst
att finansiering av bägge åtgärderna, till en beräknad kostnad av 960 tkr för 2011 , sker i
bokslutsberedningen.
att finansiering av att förstärka insatserna inom barn' och utbildningsnämnden för ungdomar som
inte går i gymnasieskolan med 1.0 tjänst under 2012 sker i bokslutsberedningen
att finansiering av att förstärka insatserna inom barn' och utbildningsnämnden för ungdomar som
inte går i gymnasieskolan med 1.0 tjänst under 2013 sker i ordinarie budgetberedning
att inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande om förslaget att förstärka insatserna för
ungdomar som inte går i gymnasieskolan, vilka kommunen har ett s.k. uppföljningsansvar för.

Enligt nya skollagen 29 kap 9 § gäller att en hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur
de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att
kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. I propositionen framhåller regeringen att
informationsansvaret inte ensidigt bör definieras som en fråga för utbildningsansvariga, och att de
erforderliga åtgärderna inte alltid behöver vara utbildningsinsatser. Samverkan med andra
verksamheter, som socialtjänsten och de statliga arbetsmarknadsmyndigheterna, är därför av vikt.
Genom att bestämmelsen utgör en del av skollagen kan den också bli föremål för Statens
skolinspektions tillsyn.
För närvarande tillåter resurs för studie- och yrkesvägledare endast en kontroll av vilka som hoppar
av gymnasieskolan.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att instämma i det angelägna med förstärkta insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan,
vilka kommunen har s.k. uppföljningsansvar för. Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att
förstärkta insatser åtföljs av höjning av budgetramen.
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Dnr 033/11,034/11

Inackorderingstillägg för gymnasieelever - principfråga
Skrivelse har inkommit med begäran om inackorderingstillägg från eleven Patrik Waldemyr, Tranås,
som sökt Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot Fritid och hälsa i Oskarshamns kommun.
Samtidigt är Patrik klar för ishockeyspel i IK Oskarshamn.
Vidare har begäran om inackorderingstjIIägg inkommit från vårdnadshavarna Thomas Posch och
Pia Rosenlöw Posch avseende sonen Daniel Posch som antagits som elev vid samhällsvetenskap
ligt program i Olofströms kommun. Programmet är förenat med orientering.
Skrivelserna har tillställs barn- och utbildningsnämnden efter det att handläggaren av inackorde
ringstiIIägg vid Holavedsgymnasiet upplyst om gällande regler, och ses som begäran om ändrat
principbeslut i Tranås kommun.
Nationella idrottsutbildningar (NIU) är fr. o. m. hösten 2011 en ny form efter gymnasiereformen, som
vänder sig till elever som har nationell elit som mål medan riksidrottsgymnasierna har som mål att
utveckla internationell elit. Skolverket fattar beslut om NIU och för Oskarshamns kommun är fotboll
godkänt, men inte ishockey. För Olofströms kommun är orientering och innebandy godkända som
1\lIU-utbildning.
Skolverket har förtydligat att de nationellt godkända utbildningarna inte ska vara riksrekryterande.
Antagning av elever från andra kommuner är således beroende av samverkan med hemkommu
nerna eller av reglerna om andrahandsmottagning (frisök). Det antyds att Riksidrottsförbundet och
SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar vidare med frågan.
Beslut om inackorderingstillägg är delegerade till assistent för antagningen, dvs. beslut fattas på
barn- och utbildningsnämndens vägnar. Kommentar har lämnats från delegaten: Tranås kommun
har inte samverkansavtal med någon av kommunerna; det rör sig därmed om andrahands
mottagande (frisök). Därmed gäller inte rätt till inackorderingstillägg.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att som princip gäller att ingen ändring görs av tillämpade regler för inackorderingstillägg. Beslut
efter enskild ansökan om inackorderingstillägg fattas av delegat, dvs. assistent för antagningen.
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Dnr 014/11

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 86 platser:
Mars 5

April9 Maj 12 Juni 4 Juli 4 Aug 45

Därav finns 16 ansökningar till Sommens förskola.
Erbjudanden om platser har inte besvarats för 9 barn. 34 barn står i kö för byte av förskola i augusti
2011.
F.n. finns 3 lediga platser på Fröafalls förskola, 3 på Stoeryds förskola och 3 på Bergets förskola i
maj samt ev. 2 platser hos dagbarnvårdare. Några förskolor kan ta emot barn i juni, för att få färre
inskolningar i augusti.
Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen kommer att sammanträffa med Svenska kyrkan
denna vecka angående start av fristående förskola i församlingsgården i Sommen.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 018/11

Enskild pedagogisk omsorg - begäran om godkännande och bidrag
Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg/enskilt familjedaghem har inkommit från Sanna
Martinsson, Sveagatan 41, 573 31 Tranås.
Barn- och utbildningsnämnden har i december godkänt förslaget till riktlinjer med förtydliganden för
pedagogisk omsorg! enskilt familjedaghem. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om
godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg.
Ansökan har granskats av placeringsansvarig för barnomsorgen Eva Bouvin och enhetschef för
familjedaghemmen Ulla Blom, som också gjort hembesök.
F-skattsedel är inkommen som komplettering 2011-03-29.
Följande awikelser finns kvar att notera:
- ett påpekande angående yttre miljön
- vikariefrågan är inte löst. Enligt riktlinjerna gäller att om svårigheter uppstår att lösa behov av
vikarie för det enskilda familjedaghemmet kan diskuteras användning av kommunens
avlösarlägenhet.
Sanna Martinsson kommer att ha eget ansvar för barnomsorgskö och föräldraavgifter. Avdrag från
fastställt bidrag görs därmed enligt schablon.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna pedagogisk omsorg/enskilt familjedaghem enligt ansökan från Sanna Martinsson;
beslutet gäller tills vidare,
att medge tillfällig användning av kommunens avlösarlägenhet vid vikariebehov, med krav på att
Sanna Martinsson söker annan egen vikarieiösning inför hösten 2011, samt
att uppdra till arbetsutskottet att besluta om justering av bidragsnivån p.g.a. föräldraavgifter och
användning av kommunens avlösarlägenhet.
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Dnr 029/11

Kostutredningen - remiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera kostutredningen till bl.a. barn- och
utbildningsnämnden, för yttrande senast den 1 maj 2011. Den vidare beredningen av ärendet
kommer att ske i budgetprocessen som inleds i september månad 2011. Bedömningen är att
budgetpåverkan sker i huvudsak fLo.m. år 2013.
Utvecklingsstrateg Anders Rosen informerar om uppdraget, syftet att öka kvaliten i kosten med en
högre andellivsmedelskostnad i portionspriset och 3 olika alternativ för byggnation som
kostnadsbedömts. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag innebär:
att Tranås kommun ska behålla och utveckla modellen med kylmatproduktion/Cook Chill
att mer flexibilitet i erbjudandet av måltidslösningar ska gälla hela måltidsverksamheten, exempelvis
två lunchrätter varje dag inom skolan samt salladsbord
att ett nytt centralkök ska byggas enligt den förstudie som presenterats
att ingen ekonomisk kompensation - utökade budgetramar - ges med anledning av aktuell
standardhöjning av kostfunktionen
att barn- och utbildningsnämndens begäran i ärendet § 132/2010 rörande lokaliseringsfrågor
Folkets Park - begärd kostnadsbedömning, om utökad budget för att utveckla hotell- och
restaurangprogrammet m.m. inte medges. Barn- och utbildningsnämnden avgör självständigt
utformningen av utbudet av utbildningar inom gymnasieskolan inom de ekonomiska ramar som
fastställts
att centerpartiets motion kf § 125/2009 om att ändra skolornas beredningskök/mottagningskök till
tillagningskök avslås med hänvisning till föreliggande förslag daterat 2011-02-09 redovisning och
förslag från kostutredningen.

Teknik- och griftegårdsnämnden föreslås som huvudman för kostverksamheten genomföra följande:
att initiera framtagandet av ett kostpolitiskt program. Redovisning i kommunstyrelsen senast den 23
augusti
att göra de ytterligare studier som krävs för genomförandet av projektet nytt centralkök
att teknik- och griftegårdsnämnden återkommer i ärendet till kommunstyrelsen senast den 23
augusti 2011 för slutgiltigt ställningstagande och förslag till finansiering.
Förvaltningsekonomen påtalar att förslaget innebär ökad driftkostnad med 5,8 Mkr/år, varav bu
förvaltningen är köpare av 80 %, dvs. 4,8 Mkr/år plus att ökade bidrag uppkommer till fristående
enheter. Innebörden av att inga budgetramar kommer att utökas är att ökade skolmåltidskostnader
kommer att innebära minskning med motsvarande för undervisningen, dvs. nivån 10-12
lärartjänster.
Vid bu- nämndens tidigare yttrande över kostutredningen i november 2010 inhämtades synpunkter
från skolorna. Tillagning nära verksamheten anses vara bra, men från fyra grundskolor kom
ifrågasättanden av hur kostutredningens förslag kan finansieras, och betoning av att ökade
kostnader inte får gå ut över anslagstilldelningen till undervisningen.
Forts.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att yttrande över kostutredningen ska beslutas på aprilsammanträdet.
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