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§

101

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändringar.
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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
Ro5 Britt Andersson
Gy Sven-Ake Arvidsson

~.

•

.\I!v

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

I Gymn/lVux
I

5

Ovrigt
1 (v bidrag)

I
I

1 (mottag)
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§ 103

Meddelanden
Meddelanden enligt bu au § 103/11 föredras, kompletteras och läggs till handlingarna:
- Skolverkets beslut om statsbidrag till sommarskola, 71 elever grundskola-gymnasieskola
- Miljö & Hälsa: Registrering av livsmedelsanläggning, Junkaremålsskolans cafeteria, samt beslut
om avgift 690 kr
- Förteckning över kommunala förtroendevalda utdelas.
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§ 104

Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Skolinspektionens tillsyn av utbildning i svenska för invandrare 8 juni 2011 på Lärcentrum Västra
vux; förvaltningschef och politiker har deltagit
- Arbetsgrupp med kultur &fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bildats för användning
av investeringsanslag för Ängaryds idrottsplan år 2011
- Anställningsintervjuer pågår med 3 sökande för rekrytering av förskolechef i samband med
pensionsavgång, varav 2 internsökande och 1 externsökande. En extern ansökan är återtagen.
- Förvaltningschefens deltagande i SKL-konferens angående kommuners tillsyn av fristående
förskolor och fritidshem; plan för tillsyn kommer att tas fram
- IT-satsning PIM är igång för åk 6-9 och behöver fortsätta nästa år för gymnasieskola och vux
- AB Tranåsbostäder har redovisat förprojektering för Åsvallehults förskola, tillbyggnad med kök och
en avdelning för 8,3 Mkr, vilket fordrar detaljplaneändring. Hyreskostnaden beräknas öka med
785,3 tkr/år.
- Förvaltningschefen kommer idag att delta i arkitektmöte i kommunstyrelsens regi angående lokaler
i Parkhallen/Holavedsgymnasiet för vuxenutbildning, ev. Kulturskolan mm.
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§ 105

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

§ 90/11.
Arbetsutskottet noterar att fråga om avskärmning mellan duschar i idrottslokal är en fråga för
skolenheten och rektor initialt.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn- och utbildningsnämnden i nuläget.

Expedieras till: rektorerna Junkaremålsskolan
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§ 106

Nya rapporter från kontaktpolitiker
Birthe Afvander (S) överlämnar skrivelser från 4 elever i klass 8 G vid Junkaremålsskolan, som hon
fått som kontaktpolitiker efter diskusdagen, med synpunkter om bl.a.
- fler vuxna på skolgården och i korridorer/raster
- önskemål om datorer till eleverna, särskilt från grundsärskolans elever
Anm. Elevernas skrivelser tas upp i arbetsutskottet.
Marianne Samuelsson (M) rapporterar från deltagande vid Junkaremålsskolans skolavslutning i
Brunnsparkskyrkan, en trevlig avslutning,
Lars-Börje Jacobsson (S) rapporterar från sitt och ordförandens deltagande vid Skolinspektionens
tillsyn av utbildning i svenska för invandrare vid Lärcentrum Västra vux 8juni 2011. Frågeställ
ningarna gällde snabbhet med att erbjuda utbildning, och bu-nämndens uppföljning. Ordföranden
informerade om styrgruppens för flyktingmottagning kontinuerliga sammanträden och uppföljningar.
Ambitionen för Lärcentrum Västra vux är att studie- och yrkesvägledare och lärare ska finna
passande utbildning efter vars och ens behov. Skolinspektionens rapport kommer efter sommaren.

Expedieras till: BUAu
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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 maj 2011.
På fråga om uppdraget rörande bedömning av pedagogiska resultat i grundskolan meddelar
förvaltningschefen att pedagogiska resultat tas in för alla ämnen och årskurser i grundskolan också
efter vårterminen 2011.
På fråga angående utarbetande av skolplan meddelar ordföranden att frågan tas upp i början av
hösten.
På fråga angående placering av tillfällig förskoleavdelning vid Kungsparkens förskola, meddelar
förvaltningschefen att frågan sammanhänger med besked om användning av annan fastighet.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att stryka uppdrag under bu § 195/10 till AB Tranåsbostäder rörande Lokalfrågan i vid Sommens
skola och därtill hörande punkt under bu § 169/08 med fråga om otillräcklig parkering vid Sommens
skola, samt

att därefter godkänna ärendebevakningslistan.
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Dnr 068/11

Detaljplan för del av Bredstorp 3: 1 (Bredstorps lP)
Bygg- och miljönärnnden har för synpunkter senast 2011-06-21 översänt förslag till detaljplan för del
av Bredstorp 3:1 (Bredstorps lP).
Kommunfullmäktige har beslutat att alla kommunens byggnader ska säljas till kommunens
fastighetsbolag, Tranåsbostäder AB. Planen har som syfte att möjliggöra en avstyckning för att göra
det möjligt att sälja Bredstorps Idrottsplats till Tranåsbostäder AB. Alla byggnader ska ingå i den
planerade fastigheten och markområden kring dessa.
Sportvägen som angör området och markområden för expansion av anläggningen ska även i
fortsättningen 'finnas i kommunens ägo.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att som yttrande meddela att barn- och utbildningsnämnden förutsätter att skolorna har tillgång till
idrottsanläggningar på Bredstorp som tidigare, efter ägarbytet.

Expedieras till: Bygg och miljönämnden
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Dnr 074/11

Äterrapportering till bu-nämnden för år 2010
Barn- och utbildningsnämnden har i augusti 2010 beslutat om modell för uppföljning av händelser
och koppling mellan barn- och utbildningsnämnden och enheter vad avser likabehandlingsplaner.
Revidering av enheternas likabehandlingsplaner har överlag gjorts i samband med upprättandet av
kvalitetsredovisningar för 2009/10.
Följande rutin ska tillämpas fr. o. m. rapportering för år 2010 till bam- och utbildningsnämnden:

att förteckningar över tillbud/olycksfall ska sammanställas enhetsvis efter modell som tillämpats av
Ängaryds förskola m. fl.,

att åtgärdsrapporteringen ska tydliggöra eventuella kränkningar,
att respektive rektor, tillsammans med lämpligt forum på enheten, ska analysera och dra slutsatser
utifrån frågeställningar om arbetet mot trakasserier och kränkande behandling.
Följande förteckningar med rektors uppföljning har inkommit från förskolorna:
Sornmens förskola
Bergets förskola
Stoeryds förskola
Brunnsparkens förskola
Hagadals förskola
Ängaryds förskola
Parkens förskola
Åsvallehults förskola
Mostugans förskola
Fröafalls förskola
Kungsparkens förskola (2009-10)
Från grundskolorna har inkommit:
Sommens skola/fritidshem: rektors uppföljning och handlingsplan
Gripenbergs skola/fritidshem: förteckning över tillbud
Linderås skola/fritidshem: inga tillbud redovisade under år 2010
Norrskolan/fritidshem: rektors uppföljning
Fröafallsskolan/fritidshem: rektors uppföljning
Junkaremålsskolan/fritidshem: förteckning över tillbud
Holavedsgymnasiet: rapport för olycksfall
Arbetsutskottet har beslutat att återrapportering för år 2010 emotses från samtliga enheter.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att använd modell med förteckningar från förskolorna fungerar väl för återrapportering och kan
fortsätta att användas,
att lämplig mall för grundskolorna och gymnasieskolan är rektors uppföljning för Fröafallsskolan,
som tar upp händelser, åtgärder och deltagande, samt
att återkoppling från barn- och utbildningsnämnden ska genomföras av kontaktpolitikerna till rektor
för respektive enhet.
Expedieras till: rektorerna
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Dnr 075/11

Delegationsordning inom bu-nämndens verksamhetsområden fr.o.m.
2011-07-01 tv
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.
Ny moderniserad skollag fLo.m. 1juli 2011, ny skolförordning (SFS 2011: 185) och gymnasie
förordning (SFS 2010:2039) har föranlett fullständig omarbetning av delegationsordningen.
Synpunkter via kommunrevisionen har beaktats.
Förslaget innefattar följande ärendegrupper, baserat på skollagen:
A

Huvudmän och ansvarsfördelning

B

Atgärder mot kränkande behandling

C

Skolplikt och rätt till utbildning

D

Förskolan

E

Förskoleklassen

F

Grundskolan

G

Grundsärskolan

H

Fritidshemmet

I

Gymnasieskolan

J

Gymnasiesärskolan

K

Kommunal vuxenutbildning

L

Särskild utbildning för vuxna

M

Utbildning i svenska för invandrare

N

Ärenden rörande ekonomi, lokaler och materiel

O

Allmänt

Vidare finns en förteckning över arbetsfördelning i vissa ärenden, som bedöms innebära endast
verkställighet och inte beslutsfattande, och som därmed inte ska anmälas till nämnden.
Rektorerna och enhetscheferna har tagit del av förslaget.

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden
att fastställa förslaget till delegationsordning att gälla fr.o.m. 2011-07-01 tills vidare, samt
att varje delegat ansvarar för att fattade delegationsbeslut anmäls till barn- och utbildningsnämnden
skriftligt varje månad på blankettförteckningar som sätts i pärm och finns att ta del av på
sammanträdesbordet.

Expedieras till: rektorerna/förskolecheferna, övriga delegater
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Dnr 076/11

Kvalitetsredovisning för år 2010
Kvalitetsredovisning för kommunen ska enligt förordning upprättas senast 1maj för föregående
kalenderår, dvs. år 2010. Krav i förordning på kvalitetsredovisning har funnits sedan år 1997.
Skolverket har utgivit Allmänna råd som är tvingande för kommunerna att följa
Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta skolverksarnhet, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg och innehållet har utvecklats vartefter. Kommunens samlade redovisning ska inte
bara vara en sammanläggning av ingående enheters redovisningar, utan egna kommunöver
gripande insatser ska utvärderas.
Kvalitetsredovisningen ska innehålla bedömning av i vilken mån de nationella målen för
utbildningen uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder som avses att vidtas om målen
inte har uppnåtts. Bu-nämndens ekonomiska årsredovisning för år 2010 har inarbetats.
Skolverket har vid utbildningsinspektion i maj 2008 påtalat att det systematiska kvalitets
arbetet behöver utvecklas. Tidigare mallar har anpassats för förskolor respektive
grundskolor, och försök har gjorts med att tillämpa Skoldialogen som verktyg. Alla
kommunens enheter har haft ett bredare underlag för kvalitetsarbetet genom resultatet av
Skoldialogens enkätundersökning och personalens AHA-enkät. Likabehandlingsplanerna har
tillkommit som ytterligare ett moment för årlig uppföljning.
Förslag till sammanfattning och bedömning samt åtgärder för ökad måluppfyllelse har genomgåtts
med arbetsutskottet.
Begreppet kvalitetsredovisning tas bort i ny skollag fr.o.m. 1 juli 2011, och varje huvudman
ska systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Om det vid uppföljning,
klagomål eller på annat sätt kommer fram brister ska huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Kvalitetsredovisningen publiceras på Tranås kommuns hemsida.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att godkänna kvalitetsredovisningen för år 2010, samt
att översända den till kommunfullmäktige för kännedom.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom

att kommande systematiska uppföljning ska ha koppling till den skolplan som ska tas fram samt till
bu-nämndens styrkort.

Expedieras till: kommunfullmäktige
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Dnr 047/11

Budgetuppföljning per 2011-05-31
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 5 mån att jämföras med riktpunkten 41,7 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

41.0 %
40,0 %
40,5 %
40,2 %

Varav personalkostnader:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

40,9 %
41 ,4 %
45,0 %
40,4 %

Högre personalkostnader finns för bu-nämnden, Ängaryds, Hagadals, Sommens, Bergets,
Stoeryds, Brunnsparkens, Kungsparkens, Junkaremålens samt Fröafalls förskola, Ängarydsskolan,
resursgruppen. Avstämning av antal barn har gjorts efter tertial 1, och totalt har ombudgeterats
1 250 tkr till förskolorna. Det råder för Ängarydsskolan oförändrad problematik med 3 paralleller i
stället för önskvärt 4 paralleller. Vuxenutbildningens förhållandevis höga personalkostnad beror på
användning av mera egen personal, än köp av utbildning.
Resursfördelningssystemets utfall är 40,9 % för grundskolan, och för förskolorna 42,5 % som är lite
högt. Förvaltningsekonomen aviserar genomgång med rektorerna för förskolorna inför hösten.
Överskottet från år 2010 på 8,7 Mkr är påfört i redovisningssystemet, men inte vidarefördelat till
enheterna med överskott i resursfördelningssystemet. Totalt är driftkostnadsutfallet efter
periodisering 40,2 %, som är ett något förbättrat utfall jämfört med förra månaden. Ferieersättning
till grundskolans och gymnasieskolans personal innebär högre personalkostnader i juni månad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 047/11

Disponering av 2010 års överskott - fortsatt behandling
Barn- och utbildningsnämnden har i maj 2011 beslutat om användning av budgetöverskottet från år
2010, enligt följande:
att enheterna i resursfördelningssystemet ska få ta med sig 50 %av överskottet till år 2011 och att
eventuella underskott stryks, en kostnad på ca 1,1 Mkr,
att 500 tkr avsätts för inledande IT-satsning,
att 400 tkr avsätts för projekt för ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete i syfte att uppnå förbättrade
resultat efter ansökningar och bu-förvaltningens avgörande, samt
att disponering av resterande överskott på 1 Mkr får anstå.
Fråga om användning av resterande överskott återupptas. Förvaltningschefen väcker förslag om
användning av överskott för följande åtgärder under sommaren 2011, i stället för att kostnad för
åtgärder läggs på hyreskostnaden framöver:
Bergets förskola med två avdelningar: Mindre justeringar för smårum genom borttagande av
väggar, 90 tkr.
Hubbarpsskolan: Ombyggnad inför höstterminen 2011 med 3 f-klasser på nytt, som avser 'flyttning
av väggar för större kapprum för f-klass närmast fritidshemmet samt åtgärder för ventilation, 400 tkr.
Kurre Carlsson (FP) yrkar tillägg med att barn- och utbildningsnämnden förutsätter att av AB
Tranåsbostäder angiven kostnad för ombyggnad av Hubbarpsskolan kommer att hållas.
8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslaget av arbetsutskottet
att 90 tkr avsätts för justeringar på Bergets förskola,
att 400 tkr avsätts för ombyggnad vid Hubbarpsskolan, med det av Kurre Carlson (FP) yrkade
tillägget.

Expedieras till: förvaltningschefen, AB Tranåsbostäder
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Dnr 077/11

Budgetprocessen 2012-2013 med styrkort
Nämndernas beslut inför budget år 2012-13 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 31
augusti 2011. Beslut ska också fattas om revidering av styrkort 2011-2014.
Budgetramen för år 2012 för bu-nämnden är av kommunfullmäktige fastställd till 362,6 Mkr, och för
år 2013364,6 Mkr efter korrigeringar med demografiska faktorer.
Förvaltningsekonomen presenterar budgetförutsättningar och arbetsmaterial med preliminära siffror
för detaljbudget 2012 och förändringar att beakta i budgetarbetet inför år 2013 rörande kostnads
ökningar för olika verksamhetsdelar som rör:
- Lönekompensation anges med 3 % och övriga kostnadsökningar anges till 2 %, inkllokalhyror 2-3
%. För att uppnå avsett resultat för kommunen återtas 4,3 Mkr, dvs. den egentliga lönekompensa
tionen blir år 2012 1,8 % och år 2013 1,4 %. Central lönerörelse börjar i höst.
- Kostnadsökningar i förhållande till år 2011:
Anm. Farniljecentral har tillkommit fr.o.m. år 2011 och ramökning är beslutad.
* Bidrag till ny förskoleavdelning i Sommen, ny förskoleavdelning vid Åsvallehults förskola år 2013,
vilka täcks in bra genom ramökning med 3 Mkr.
* Elevantalsförändring i grundskolan och på fritidshem, buffert med 1 Mkr/år
* Kvalitetsökning har gjorts vid Elevhälsan under 2 budgetår. Enligt ny skollag ska Elevhälsan
finnas för eleverna iförskoleklassen - gymnasieskolan. Staten tillskjuter år 2012250 Mkr och
år 2013 400 Mkr för ansökan från kommunema.
* En större fråga är utbyggnad av Sommens skola, med bedömd påverkan genom ökad
hyreskostnad fr. o. m. ht 2013 i nivån 550 kr (halvårseffekt). En principfråga för politiskt ställnings
tagande är hur ombyggnad för framtiden ska kunna ske, då elevantalet inte ökar och ramökning
därmed inte medges.
* Fortsatt IT-projekt, med PIM-satsning också för gymnasieskola och vuxenutbildning år 2012
* Ung chans-projekt för ungdomar 16-20 år, med ungdomscoach som påbörjat sin anställning
* Minskande elevunderlag vid gymnasieskolan. Tidigare har besparingar angivits med 1,5 Mkr år
2012 och 2013, vilka skulle varit ännu kraftigare om inte speciella hänsyn tagits p.g.a. konkurrens
situationen med elevernas val. Konsekvenser till följd av GY 11 är ännu osäkra, bl.a. pågår
uppföljning på riksnivå för eventuell korrigering av det minskade statsbidraget med 1,3 Mkr.
Ensamkommande flyktingbarn tillkommer.
* Ersättning till centralköket är underbudgeterad. Tendensen är fortsatt att säljande kommunala
verksarnheter skjuter över kostnadsökningar på slutanvändarna.
*

Skolskjutsuppräkning sker enligt index.

Diskussion har förts med ekonomiavdelningen om avstämning av demografiska faktorer.
Preliminärt beräknade kostnadsökningar år 2012 i förhållande till ramökning innebär därefter ett
budgetunderskott med ca -5 Mk år 2012 och ca - 3 Mkr år 2013, som främst består av
löneökningar. En budget i balans skulle preliminärt föranleda neddragning i nivån 12 tjänster.
Forts.
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Dnr 077/11

I sammandrag är de två väsentligaste principfrågorna:

11 Hantering av kostnadstäckning för löneökningar
21 Hantering av ökade lokalkostnader för nödvändiga framtida investeringar som inte täcks av barn
lelevantalsökningar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att presenterat budgetundertag och styrkort ska sändas ut till barn- och utbildningsnämnden, och
budgetärendet tas åter upp till behandling i augusti med av förvaltningschefen upprättad
konsekvensbeskrivning.
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Dnr 004/11

Ansökan om ytterligare statsbidrag till yrkesvux 2011
Skolverket informerar om möjlighet till kompletterande ansökan om ytterligare statsbidrag för
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning år 2011.
Webbaserad ansökan, vars tid utsträckts till 7 juni, ska kompletteras med styrelsens beslut senast

2011-06-30,
Tranås kommun har tidigare tilldelats 37 platser för år 2011, varav 5 teoretiska och 32 för
yrkeskurser.
Rektors förslag till kompletterande ansökan 2011 omfattar följande program och verksamhets
poäng:
Barn och fritid
Handel och administration
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Hantverk
Hotell och restaurang
Industri
Livsmedel
Naturbruk
Totalt antal verksamhetspoäng yrkeskurser

Allmän orienteringskurs
Yrkessvenska

Teoretiska kurser

4500
4500
3500
5500
2000
1000
1500
1500
3500
4000
1000
2000
30200

2500
2500

5000

Antal poäng kan översättas till nivån 35-40 platser. Statsbidrag utgår med 50 000 kr för en
årsstudieplats omfattande 800, 1 100 eller 1300 verksamhetspoäng.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna ansökan hos Skolverket om ytterligare statsbidrag till yrkesvux år 2011.

Expedieras till: Skolverket rektor vux
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Dnr 078/11

Sommens skola - förstudie/förprojektering gällande lokalfrågan
AB Tranåsbostäder har översänt Sommens skola - Förstudie/förprojektering gällande lokalfrågan
med skissritningar från Tranarl<. Ombyggnad av Sommens skola avser fritidshemsverksamhet,
brandskydd och hänsyn till framtida lokalbehov.
AB Tranåsbostäder har bifogat investerings- och årskostnadskalkyl som utmynnar i en investering
på 12 Mkr, och en ökad årshyra motsvarande 1,1 Mkr/år. Förslaget finns med i arbetet med budget
för år 2012-2013, med beräknat färdigställande hösten 2013.
Barn- och utbildningsnämnden begärde i uppdraget enligt § 195/10 till AB Tranåsbostäder att få
kostnadsredovisning uppdelad mellan åtgärder föranledda av brandsyn som åligger fastighets
ägaren och kostnader för ombyggnad/tillbyggnad i övrigt.
Arbetsutskottet har 2011-06-07 påtalat barn- och utbildningsnämndens begäran att få kostnads
redovisning uppdelad mellan åtgärder föranledda av brandsyn som åligger fastighetsägaren och
kostnader för ombyggnad/ tillbyggnad i övrigt.
Förvaltningschefen har meddelat att behov av skyndsamma åtgärder för förbättrat brandskydd har
diskuteras med AB Tranåsbostäder.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att i princip ställa sig positiv till framtaget förslag till ombyggnad av Sommens skola, men fråga om
finansiering får lyftas i budgetarbetet 2012-2013.

Expedieras till: förvaltningschefen, rektor Sommens skola, AB Tranåsbostäder
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Dnr 014/11

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 38 platser:
Juli 1 Aug 18 Sept 5 Okt 8 Nov 6
Förskolorna tar inte in mer barn under våren, om det inte är akut.
Placeringsarbetet inför hösten 2011 visar att Hagadals, Ängaryds, Lukas, Bergets, Mariagårdens,
Parkens, Linneagårdens och Sommens förskola är fyllda. I familjedaghem finns ca 3 platser.
2'1 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 050/11

Ansökan om godkännande för drift av fristående förskola i Som men
Tranås kyrkliga samfällighet har inkommit med ansökan om godkännande och bidrag till fristående
förskola i Församlingsgården Sommen, Höjdgatan 1.
Startdatum anges till 2012-01-01 och antalet platser till 20. Föreståndare för planerad verksamhet
är Anna Karmskog. Tranås kyrkliga samfällighet driver sedan tidigare förskoleverksamhet vid
Mariagården i Tranås, Linnegården i Linderås och Änglagården i Adelöv.
Till ansökan finns bifogat planer för ombyggnad av fastigheten invändigt och den utvändiga miljön.
Planerad start för ombyggnation är 1 september 2011.
Beslut om bygglov av bygg- och miljönämnden är överklagat.
Etableringsfrihet gäller för enskilda förskolor och fritidshem. Kommunen är skyldig att ge tillstånd till
de verksamheter som uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet samt skollagens krav i övrigt på
motsvarande offentlig verksamhet. Villkoren för godkännande av enskild förskoleverksamhet ska
vara att verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav på personalens utbildning
eller erfarenhet, lokalernas ändamålsenlighet samt barngruppernas sammansättning och storlek.
Godkännandet är en förutsättning för att den enskilda huvudmannen ska ha rätt till bidrag.
Enligt nya skollagen 2 kap 5 § får enskilda godkännas som huvudmän för förskola, om den enskilde
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär
påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun utbildningen ska bedrivas. Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss
skolenhet eller förskoleenhet.
De uppgifter som saknas i ansökan rör personal samt arbetsplan för verksamheten. Tranås
kommun förutsätts handha placering av förskolebarn, på samma sätt som för övriga fristående
förskolor.
Arbetsutskottet har föreslagit barn- och utbildningsnämnden att preliminärt godkänna Tranås
kyrkliga samfällighet att driva fristående förskola i Sommen, förlagd till Församlingsgården
Sommen. För definitivt godkännande förutsätts ansökan kompletteras med uppgifter om personal
samt arbetsplan för verksamheten.
Lars-Börje Jacobsson (S) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag med "som barn- och utbildnings
nämnden kan godta".

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag, med det av Lars-Börje Jacobsson yrkade tillägget, dvs.
att preliminärt godkänna Tranås kyrkliga samfällighet att driva fristående förskola i Sommen, förlagd
till Församlingsgården Sommen. För definitivt godkännande förutsätts ansökan kompletteras med
uppgifter om personal samt arbetsplan för verksamheten som barn- och utbildningsnämnden kan
godta.

Expedieras till: Tranås kyrkliga samfällighet
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Dnr 067/11

Anmälan om ytterligare lokal för Märtagårdens fritidshem
Tranås kyrkliga samfällighet anmäler skriftligen att Märtagårdens fritidshem avses utökas med
platser från höstterminen 2011 med ytterligare ca 15-20 barn.
Lokal kommer att vara Tranås pastorsexpedition, bottenvåningen, en yta på 150 kvm. Denna lokal
ligger i anslutning till fritidshemmet och har tidigare använts till ungdomsverksamhet.
Ansvarig för verksamheten är som tidigare Anna Karmskog, och till den utökade verksamheten
kommer att anställas fritidsledare motsvarande 40 % tjänst.
Lokalen kommer att anpassas till den nya verksamheten och samråd har skett med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen samt räddningstjänsten i kommunen, vilka varit på plats och besiktigat
lokalen. Även ny ventilationsanläggning kommer att installeras innan skolstart.
Etableringsfrihet gäller för enskilda förskolor och fritidshem.
Vid samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har skyddsombudet meddelat att hon tagit del av
föreslagna åtgärder i lokalen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att notera anmälan från Tranås kyrkliga samfällighet avseende Märtagårdens fritidshem.

Expedieras till: Tranås kyrkliga samfällighet
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Ordföranden tackar barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för första halvårets
arbete och önskar trevlig sommar.
Barn- och utbildningsnämnden framför sitt tack till ordföranden, och tillönskar ordföranden
detsamma.

