VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 503

2017-12-04
Dnr: 2017.466

Industritekniska programmet 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för ändamålet utökat barn- och utbildningsnämndens
budgetram under 2018 med 950 000 kronor,
att finansiering sker genom en minskning av det budgeterade
resultatet för 2018,
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att undersöka
möjligheten till alternativ extern finansiering, samt
att frågan om utökad budgetram till barn- och
utbildningsnämnden från 2019 hänskjuts till
budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industriprogram”
förslås en samverkan mellan föreningen Företag för
kompetensförsörjning i Småland och Värnamo kommun kring
gymnasiets industriprogram. Förslaget innebär att Värnamo
kommun står som huvudman för utbildningen fr o m augusti
2018. För att få balans i programmets ekonomi, krävs en
resursförstärkning under två år.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2017,
§ 236
att tillstyrka det bifogade samarbetsavtalet, samt
att föreslå kommunstyrelsen en resursförstärkning
motsvarande 950 000 kr årligen under 2018-2019. Detta är
förutsättningen för att kunna få balans i programmets
ekonomi.
Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet den 21 november 2017,
§ 489.
Yrkanden
Kent Blixt (S): bifall till förslaget till beslut.

Beslut expedieras till:

Justerare
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Kommunstyrelsen
§ 489

2017-11-21
Dnr: 2017.466

Industritekniska programmet 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industriprogram” förslås en
samverkan mellan föreningen Företag för kompetensförsörjning i
Småland och Värnamo kommun kring gymnasiets industriprogram.
Förslaget innebär att Värnamo kommun står som huvudman för
utbildningen fr o m augusti 2018. För att få balans i programmets
ekonomi, krävs en resursförstärkning under två år.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2017, § 236
att tillstyrka det bifogade samarbetsavtalet, samt
att föreslå kommunstyrelsen en resursförstärkning motsvarande
950 000 kr årligen under 2018-2019. Detta är förutsättningen för
att kunna få balans i programmets ekonomi.

Beslut expedieras till:

Justerare
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Förslag till
SAMARBETSAVTAL
Mellan Värnamo Kommun, 331 83 Värnamo, org. nr 212000–0555,
och Företag för kompetensförsörjning i Småland ekonomisk förening,
org. nr 769627–5697, Box 601, 331 26 Värnamo, ”Föreningen”, nedan
var för sig kallade "Part" och gemensamt "Parterna", har denna dag
ingåtts följande samarbetsavtal, "Avtalet"
1.

Bakgrund
Föreningen har bildats på initiativ av näringslivet i Gnosjöregionen,
med syfte att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning avseende
arbetskraft för Föreningens medlemsföretag. 2017 är 38 företag
medlemmar i Föreningen.
Avsikten är att detta ska åstadkommas genom att i samarbete med
Värnamo kommun bedriva ett industritekniskt gymnasieprogram
benämnd "Smålands Tekniska College”, (STC); ett
gymnasieprogram som tidigare drivits av företagen men då
tillsammans med Lichron Teknik AB i Skövde.
Samarbetet skall bl. a bestå i att tillsammans marknadsföra
utbildningen genom exempelvis Öppet Hus, föräldramöte,
företagsbesök, artiklar i tidningar och i sociala medier. Partnerna
ska aktivt verka för att uppnå den gemensamma visionen ”Sveriges
bästa industriprogram.”

2.

Driften av Smålands Tekniska College

2.1

Värnamo kommun är huvudman för utbildningen.

2.2

Föreningen ska, tillsammans med Värnamo kommun, aktivt verka
för att utveckla utbildningen och rekrytera elever, varvid
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Föreningen avser att årligen lämna en donation för att göra
utbildningen attraktiv.
2.3
2.4

3.

Parterna har gemensamt tagit fram en budget för driften av STC för
läsåren 2018/19 och 2019/20.
Föreningen skall ingå med minst tre representanter i Programrådet
för STC. Programrådet sammanträder minst en gång/kvartal.
Värnamo kommun är sammankallande. Värnamo kommun
sammanställer ett månadsbrev till Föreningen som informerar sina
medlemmar.
Praktikplatser
Föreningen ska säkerställa att Föreningens medlemsföretag
tillhandahåller praktik- och lärlingsplatser åt skolans elever.
Värnamo kommun tillhandahåller handledarutbildning åt praktikoch lärlingsplatserna om så önskas.

4.

Avtalstid
Avtalet gäller från 10 augusti 2018 t o m 30 juni 2020. Senast den
15 februari 2020 skall Parterna utvärdera och bestämma om
fortsättning.

5.

Meddelanden
Meddelanden som rör Avtalet skall lämnas skriftligen och sändes
med rekommenderat brev till de adresser som anges i ingressen till
Avtalet eller senare enligt denna bestämmelse meddelad ny adress.
Har meddelande som rör Avtalet av Part i brev avsänts till andra
Parten med rekommenderad försändelse skall meddelandet anses ha
kommit den andra Parten tillhanda senast på den tredje arbetsdagen
efter avsändandet.

6.

Tillägg och ändringar
Tillägg eller ändringar av Avtalet skall göras skriftligen och
undertecknas av samtliga Parter för att vara gällande.
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Tvist
Tvist enligt Avtalet ska avgöras av svensk domstol.

Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Värnamo: __________2017

Företag för kompetensförsörjning i Smålands Ekonomisk förening

Ulf Sjölin, ordförande

_______________________

Jörgen Johansson, styrelseledamot

_____________________________

Per Falk, styrelseledamot

Jan Aronsson, styrelseledamot

_______________________

____________________________

Värnamo kommun
Ulf Svensson, kommunchef

________________________

Elisabet Nord Barn- och
utbildningschef

_____________________________
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.506

Industritekniska programmet 2018

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industriprogram”
förslås en samverkan mellan föreningen Företag för
kompetensförsörjning i Småland och Värnamo kommun kring
gymnasiets industriprogram. Förslaget innebär att Värnamo
kommun står som huvudman för utbildningen fr o m augusti
2018. För att få balans i programmets ekonomi, krävs en
resursförstärkning under två år.

Beslutsförslag
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
Att tillstyrka det bifogade samarbetsavtalet
Att föreslå KS en resursförstärkning motsvarande 950 000 kr
årligen under 2018-2019. Detta är förutsättningen för att kunna
få balans i programmets ekonomi.

Magnus Flink
Verksamhetschef för
de fria skolformerna

Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.506

Utredning
Under 2014 bildas den ekonomiska föreningen Företag för
kompetensförsörjning i Småland; en förening med totalt 38 medlemsföretag som
arbetar i samverkan med att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen inom
GGVV regionen. Syftet är att tillsammans med kommuner och skola intressera
och attrahera ungdomar till industrin, att långsiktigt bidra till att
utbildningsinsatserna inom regionen anpassas mot näringslivets verkliga behov
och att som förening vara en regional drivkraft till att säkerställa näringslivets
engagemang över tid. Näringslivet vill tillsammans med kommunerna och
skolans olika aktörer skapa Sveriges bästa industriprogram.
I februari 2017 sjösatte Företag för kompetensförsörjning i Småland projektet
”Sveriges bästa industriprogram”. Projektet har i huvudsak två inriktningar, dels
skall en tydlig marknadsföringsstrategi utformas för att skapa ett intresse
omkring teknik och entreprenörskap, dels skall det inom projektet klargöras hur
det industritekniska programmet i Värnamo skall drivas för framtiden.
Målsättningen i projektet är att leverera förslag och handlingsplaner inför beslut
och genomförande.
Ett förslag till samarbetsavtal mellan den ekonomiska föreningen och Värnamo
kommun har arbetats fram. Samarbetet innebär att Värnamo kommun står som
huvudman för utbildningen och föreningen ska bidra med marknadsföringshjälp,
deltagande i Programråd, att ansvara för att ta fram praktik/lärlingsplatser åt
samtliga elever och i övrigt vidareutveckla och kvalitetssäkra programmet.
För att få balans i programmets ekonomi, behöver Värnamo kommun göra en
resursförstärkning på 950 000 kronor per år under 2018 och 2019. Därefter bör
samordningseffekter verkställts och elevunderlaget ytterligare förstärkts.

2 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-17
Barn- och utbildningsförvaltningen

33

Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.506

Bilaga 1, Budget Industriprogrammet.
Industriprogrammet
Beräknat antal elever
INTÄKTER
Skolpeng
Intäkter fristående utbildningar
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER :

Helårsbudget
35 elever

Kommentar
ht 17 är elevantalet 37 st

5 258 440 Elevpris 142 120 kr/år
100 000

5 358 440

LOKALKOSTNADER
Hyra

-1 074 000

Övrig hyreskostnad
Elektricitet
Övriga driftskostnader

-60 000
-8 000

Säkerhet - larm, etc
Försäkringar
Städning
Container - avfall
Leasing inventarier, investeringar, etc
Övriga lokalkostnader
LOKALKOSTNADER

-13 000
-100 000
-3 000
-140 000
-20 000 Ink larm
-1 418 000

ANLÄGGNINGSKOSTNADER
Hyra Maskiner

-375 000

Leasing datorer/inventarier

-100 000

Program och licenser

-12 000

Förbrukningsmaterial utbildning

-140 000

Arbetskläder - skydd
ANLÄGGNINGSKOSTNADER

-12 000
-639 000

REKLAM - MARKNADSFÖRING
Reklam

-130 000 Resten ingår i Figys bef. marknadsföring

Utställningar
REKLAM OCH MARKNADSFÖRING

-130 000

ELEVKOSTNADER
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.506

Studiebidrag

-160 000 På sikt lärlingsersättning

Mat (elever)

-200 000

Literatur/utbildning

-35 000

Intagningskostnader
Schoolsoft

Ingår i Figys ekonomi
-10 000 Ingår på sikt i Figys ek.; lägre kostn.

Elevhälsa
ADB tjänster

-60 000
-60 000 Ingår på sikt i Figys ek.; lägre kostn.

Föreningsavgifter

-45 000

Diverse kostnader
ELEVKOSTNADER

-160 000
-730 000

ADMINISTRATIVA KOSTNADER
Administration
Kontorsmaterial
Tele, porto, etc
Datakommunikation
ADMINISTRATION
PERSONALKOSTNADER
Löner lärare

-150 000 Ingår på sikt i Figys ek.; lägre kostn.
-21 000
-12 000
-60 000 Ingår på sikt i Figys ek.; lägre kostn.
-243 000

-3 100 000 Viss samläsning Figy

Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Bilkostnader
Bankkostnader
PERSONALKOSTNADER
SUMMA KOSTNADER :

Underskott

-20 000
-30 000 Använder Figys lärare

-3 150 000
-6 310 000

-951 560
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Barn- och utbildningsnämnden
§ 236

2017-10-25

Dnr: 2017.506

Industritekniska programmet 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka det bifogade samarbetsavtalet, samt
att föreslå kommunstyrelsen en resursförstärkning motsvarande
950 000 kr årligen under 2018-2019. Detta är förutsättningen för att
kunna få balans i programmets ekonomi.

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av projektet ”Sveriges bästa industriprogram” förslås en
samverkan mellan föreningen Företag för kompetensförsörjning i
Småland och Värnamo kommun kring gymnasiets industriprogram.
Förslaget innebär att Värnamo kommun står som huvudman för
utbildningen fr o m augusti 2018. För att få balans i programmets
ekonomi, krävs en resursförstärkning under två år.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att tillstyrka det bifogade samarbetsavtalet, samt
att föreslå kommunstyrelsen en resursförstärkning motsvarande
950 000 kr årligen under 2018-2019. Detta är förutsättningen för att
kunna få balans i programmets ekonomi.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och verksamhetschef för de fria
skolformerna.

Justerare
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