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~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

I Utdmgsbcsty,ksndc 

2(17) 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§2 

Välkomnande av ny bildningschef, bibliotekschef och 
fö rvaltningsadministra tör 

Beskrivning av ärendet 

3(17) 

Bildningsnämnden hälsar ny bildningschef, bibliotekschef och 
förvaltningsadministratör välkomna. De nyanställda presenterar sig för 
ledamöterna i bildningsnämnden. 

Jwternre ~ I ~ I 
I Utdrngsbestyckande 
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2018-02-06 

§ 3 

Meddelanden 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen om inkomna meddelanden 
under perioden 2017-11-28-2018-0l-19. 

Beskrivning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till bildningsnämnden under perioden 
2017-11-28 -2018-01-19: 

1. Kommunfullmäktiges sarnrnanträdesprotokoll 2017-11-27 § 168 
avseende beslut om sammanträdestider 2018. Dm 2017 /200 600. 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 169 
avseende revidering av fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning. Dm 2017 /78 041. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 170 
avseende reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun. 
Dm 2017/214 600. 

4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 174 
avseende entledigande. Dm 2017 /86 600. 

5. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 175 
avseende entledigande. Dm 2017/86 600. 

6. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 181 
avseende val av ledamöter och ersättare till bildningsnämnden. 
Dm 2017/86 600. 

7. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-11-27 § 182 
avseende val av presidium till bildningsnämnden. Dm 2017/86 600. 

8. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2018-01-17 § 1 avseende 
utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling av skolskjuts 
och serviceresor. Dm 2018/4 623. 

Justernce~ I ~ I 
I Utdrngsbesty,kandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 

2018-02-06 

§ 3 fotisättning 

9. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-11 -21 
§ 182 avseende inhämtande av yttrande från bildningsnämnden 
gällande skolmat i Linne1yd. Dnr 2017 /212 609. 

10. Polismyndigheten i SÖ Götaland-Annlälningsrapport gällande övrigt 
klotter på Tiojaskolan. Dnr 2017/6 609. 

11 . Polismyndigheten i SÖ Götaland - Annlälningsrapport gällande 
skadegörelse på Dackeskolan. Dnr 2017/6 609. 

12. Polismyndigheten i SÖ Götaland-Annlälningsrappo1i gällande 
missbruk av larmanordning på Dackeskolan. Dnr 2017/6 609. 

13. Polismyndigheten i SÖ Götaland - Undenättelse om beslut gällande 
missbruk av laimanordning på Dackeskolan. Dnr 2017/6 609. 

14. Polismyndigheten i SÖ Götaland-Annlälningsrapport gällande 
missbruk av laimanordning i Tinghallen. Dnr 2017/6 609. 

15. Polismyndigheten i SÖ Götaland - Unde1Tättelse om beslut gällande 
missbruk av larmanordning i Tinghallen. Dnr 2017/6 609. 

16. Skolverket-Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för höjda löner 
till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/2018. 
Dnr 2017/210 047. 

17. Skolverket - Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för undervisning 
under skollov för 2017. Dnr 2017/41 047. 

18. Skolverket - Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för 
gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018. 
Dnr 2017/184 047. 

19. Skolverket - Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning för 2017. Dnr 2017/103 047. 

20. Skolverket- Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för maxtaxa, 
fastställda bidragsramar för 2018. Dnr 2017/204 047. 

21. Skolverket - Beslutsmeddelande rörande statsbidrag för 
fritidshemssatsningen för 2016/17. Dm 2016/96 716. 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17) 

2018-02-06 

§ 3 fo1tsättning 

22. Skolverket - Information om stadieindelad timplan från höstte1minen 
2018. Dnr 2018/2 610. 

23. Skolverket - Aktuellt om samordnare för nyanländas lärande. 
Dnr 2016/107 619. 

24. Elever och personal på Solstrålens fritids på Dackeskolan -
Bildcollage om skräp i skolhagen en höstdag 201 7. Dnr 2018/3 619. 

I Utdrngsbesty,kandc 
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§4 

Delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

1. Bildningsnämnden tar emot redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2017-11 -28 - 2018-01 -19. 

Beskrivning av ärendet 

7(17) 

Följande delegationsbeslut har inkommit till bildningsnämnden under 
perioden 2017-11-28 -2018-01-19: 

1. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunk:t 6.9 avseende 
beviljad skolskjuts och beviljat bussko1i. Beslutsdatum 2016-06-22 -
2016-10-20. Dnr 2016/12 002. 

2. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 6.9 avseende 
beviljad skolskjuts och beviljade bussk01i. Beslutsdatum 2017-02-15 -
2017-08-29. Dnr 2017/17 002. 

3. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 6.9 avseende 
beviljad skolskjuts och avslag skolskjuts. Beslutsdatum 2017-11-20-
2017-12-15. Dnr 2017/17 002. 

4. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 3.2 avseende 
antagande av leverantör fritidsgård. Beslutsdatum 2017-12-21. 
Dnr 2017/17 002. 

5. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 3 .2 avseende 
tecknande av avtal gällande fritidsgård i Tingsryds samhälle. 
Beslutsdatum 2018-01-19. Dnr 2018/6 002. 

6. Ekonom anmäler beslut enligt delegationspunkt 2.5 avseende 
omföring internbudget, täckning av administrationskostnader. 
Beslutsdatum 2017-12-31. Dnr 2017 /18 002. 

7. Ekonom anmäler beslut enligt delegationspunkt 2.5 avseende 
omfördelning internbudget kompetensutvecklingsmedel år 2017. 
Beslutsdatum 2017-12-31 . Dnr 2017/18 002. 

Justerace lu,~ I~ I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 4 fotisättning 

8. Ekonom anmäler beslut enligt delegationspunkt 2.5 avseende 
bamomsorgsavräckning 2 för fritidshem och för förskoleklass . 
Beslutsdatum 2017-12-31. Dnr 2017/18 002. 

8(17) 

9. Ekonom anmäler beslut enligt delegationspunkt 2.5 avseende 
bamomsorgsavräckning 2 för förskola. Beslutsdatum 2017-12-31. 
Dnr 2017/18 002. 

Justernrn~~ I~ I 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 5 

Information från bildningsförvaltningen 
Dm 2018/15 609 

Beslut 

9(17) 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen från bildningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningschefen informerar om: 

- nyanställda på förvaltningskontoret, Maria Daniels och 
Christian Ottosson. 

- att förskoleklassen blir obligatorisk från och med hösten 2018. 
- stadieindelad timplan från hösten 2018. 
- tankar kring förvaltningsorganisationen. 
- att ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden för barn och unga 

är godkänd av centrala chefsgruppen. 
- en incident på Wasaskolan. 
- en incident på Dackeskolan. 
- nya ideer rörande systematiskt kvalitetsarbete. 

Utvecklingsledaren informerar om: 

- öppna jämförelser 2017. 

Justornce~~ I~ I I Utdrngsbosty,kand, 
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§ 6 

Bokslut 2017 
Dnr 2018/10 042 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2017, 
bilaga 1. 

10(17) 

2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
åtgärdsprogram för att komma till rätta med de sviktande 
kunskapsresultaten, för att kunna uppfylla ett av kommunfullmäktiges 
övergripande mål gällande höjda resultat i skolan. 

Beskrivning av ärendet 

Bokslutsredovisningen för bildningsnämnden består av årsredovisning i 
Stratsys. Den innehåller en verksamhetsberättelse med verksamhetens mål 
och utveckling och behandlar följande avsnitt: medborgare, samhälle, 
ekonomi, medarbetare och process. 

Bildningsnämndens mål är en ekonomi i balans, detta ska upprätthållas 
genom kontinuerlig uppföljning och ekonomiska prognoser. 
Bildningsförvaltningens bedömning under det gångna året har varit att 
nämnden haft förutsättningar för att redovisa en budget i balans. Årets 
resultat uppgår till -272,7 mkr. I förhållande till nämndens budget på -273,6 
mkr redovisas en positiv budgetavvikelse på +0,9 mkr. Överskottet uppgår 
till +0,3 % i förhållande till nämndens budget. Målet om en budget i balans 
utan underskott har därmed uppfyllts. 

MBL-information har ägt rum den 1 februari 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef och ekonom, 2018-01-30. 
2. Årsredovisning 201 7, bildningsnämnd. 

I Utdrngsbostyckand, 
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§ 6 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar att bildningsnämnden ska ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att 
komma till rätta med de sviktande kunskapsresultaten, för att kunna 
uppfylla ett av kommunfullmäktiges övergripande mål gällande höjda 
resultat i skolan. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

Justmam ~\ I~ I 
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1 Verksamhetsberättelse 

Skolverkets Läslyft för samtliga lärare, modersmålslärare och studiehandledare i grund- och 
gymnasieskolan genomfördes läsåret 2016/2017 och avslutades i juni 2017. Utvärdering visar 
att det kollegiala lärande har kännetecknats av en god struktur och ett tryggt samtalsklimat där 
alla fått komma till tals. En majoritet av deltagarna upplever att samtalen har utmanat deras 
tankar, gett återkoppling på deras undervisning samt gett deltagarna nya kunskaper eller 
insikter. Elevernas begreppsförståelse har utvecklats genom Läslyftet, likaså har elevernas 
läsande, skrivande och muntliga deltagande utvecklats positivt. Vidare visar utvärderingen att 
Läslyftet har bidragit till att lärarna använder olika texter och textsamtal samt olika arbetssätt 
för skrivande mer medvetet i undervisningen mer än tidigare. Läslyftet har ökat lärarnas 
engagemang för språk-, läs- och skrivutveckling i undervisningen och intresset för kollegialt 
lärande har ökat hos en majoritet av lärarna. 

Inom förskolan har NT-utvecklaren vid halvårsskiftet avslutat sitt uppdrag till förmån för två 
förskollärare som går Skolverkets utbildning till Språk-, läs- och skrivutvecklare. Dessa båda 
förskollärare arbetar 10 % av sin tjänst som språk-, läs- och skrivutvecklare sedan augusti 
2017. Inledningsvis motsvarar nedsättningen Skolverkets utbildning. 

Förskolans NT-fokus har resulterat i att barnens intresse för och kunskaper inom det 
naturvetenskapliga och tekniska området har utvecklats. Besöker du exempelvis en av våra 
förskoleklasser kan du bland annat upptäcka detta genom att läsa vad eleverna i förskoleklass 
har för framtidsdrömmar. Många av dem vill bli vetenskapsmän, professorer eller uppfinnare. 
Grundskolan har en utmaning framför sig i att möta dessa elever med nya utmaningar för att 
hålla intresset vid liv och för att utveckla deras naturvetenskapliga och tekniska kunskaper 
ytterligare. 

Skolverkets riktade insats för att utveckla nyanländas lärande har pågått under hela läsåret. Ett 
lokalt team arbetar tillsammans med Skolverkets representanter med att utifrån 
nulägesanalysen ta fram åtgärder. En kvalitetsutvecklare för nyanländas lärande är anställd på 
100 %. Uppdraget är att tillsammans med rektorerna skapa stabila och hållbara strukturer för 
mottagande, kartläggning och undervisning av nyanlända elever i våra skolor. 

I olika kunskapsjämförelser, både internationellt och nationellt, räknas man som nyanländ i 
fyra år efter ankomst till Sverige fr.o.m. det år man fyller 7 år. Vi har alltså en stor mängd 
nyanlända elever i våra verksamheter och en stor utmaning i att utveckla ett språkutvecklande 
arbetssätt i våra verksamheter för att stödja nyanländas lärande. 

Många av de asylsökande som vi tagit emot i vår kommun har nu fått uppehållstillstånd. Detta 
innebär att kostnaden inte längre täcks av intäkter från Migrationsverket utan den ingår i den 
schablon som kommer Tingsryds kommun till del via statsbidrag. I kommande budgetarbete 
är detta något som måste tas hänsyn till. 

Kompetensförsötjningen är en stor utmaning inom alla delar av verksamheten. För att 
bibehålla och öka kvaliten i våra verksamheter är vi beroende av behörig och kompetent 
personal. Vår befintliga personal är vår viktigaste marknadsföringsfaktor och det är av största 
vikt att var och en känner sig trygg med att marknadsföra Tingsryds kommun som 
arbetsgivare. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett sätt att locka nya förskollärare, 
fritidspedagoger och lärare till Tingsryds kommun och ett bra sätt för skolledare att få syn på 
potentiellt goda medarbetare. Marknadsföring av Tingsryds kommun som arbetsgivare görs i 
samverkan med utvecklingsavdelningen och vi har bland annat haft representanter med på 
Linneuniversitetets karriärdag. 

tu,~ Bild;;;;nämnd, Årsredovisning 2017 3(14) 



1.1 Uppdrag 

Nämndens uppdrag och verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, bibliotek, fritidsgårdar och musik
/kulturskola. Därutöver bedrivs särskoleverksamhet inom grund- och gymnasieskolan. 

Vuxenutbildningen, som 1/4 2017 övergick till Arbete och Lärande omfattar grund- och 
gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt uppdragsutbildningar. Inom 
vuxenutbildningen bedrivs även "särskild undervisning för vuxna". 

1.2 Omvärld 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier i förskola, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning är en stor utmaning. 
Det blir allt svårare att rekiytera personal och vi har brist på behöriga och legitimerade lärare i 
alla kategorier. Det är särskilt bekymmersamt att rekrytera personal till de mindre förskolorna 
och skolorna ute på landsbygden där förskollärare och lärare måste arbeta mer ensamma och 
inte med samma kollegiala stöd som på de större enheterna. Även lärare för årskurs 7-9 är 
svårrekryterade. De lärare som är utbildade för att undervisa på högstadiet är i mycket stor 
utsträckning också utbildade för undervisning på gymnasiet, vilket lockar de flesta och 
orsakar ett underskott på utbildade högstadielärare i de flesta ämnen. Det är och kommer 
också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera skolledare, särskilt rektorer. 
Kompetensförsörjningsproblematiken innebär att vi har svårt att upprätthålla kvaliten i 
undervisningen på våra förskolor och skolor i perioder då vi står utan utbildade och erfarna 
lärare. 

Fortsatt stort antal nyanlända elever 

Tingsryds kommun har under ett par år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. 
Detta ställer stora krav på vår förvaltning, skolledare och personal när det gäller flexibilitet 
och anpassning av vår undervisningsorganisation efter hur behoven hos individerna ser ut. För 
rektorerna är det ofta komplicerat att rekrytera rätt kompetens när vi får ansvar för fler 
nyanlända elever. Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till 
behoven. Lärarna ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika 
förutsättningar och kunskaper och som kommer från olika länder med olika kulturer och 
religioner. 

Behovet av modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet är stort. I synnerhet 
behovet av studiehandledare på en mängd olika språk. Vår samordnare för studiehandledare 
och modersmålslärare arbetar för att skapa så gott tjänsteunderlag som möjligt för var och en 
av våra modersmålslärare och studiehandledare, men vi lyckas inte alltid för studiehandledare 
då en eller några få elever på en skola generar mindre undervisningstid på en skola än vad 
resan kostar för studiehandledaren. Vi kommer framöver att behöva se över våra digitala 
alternativ till studiehandledning inom huvudmannens verksamheter såväl som i samverkan 
med andra aktörer. Vi har redan idag ett samarbete med BIU online i Ronneby, som erbjuder 
studiehandledning online till våra elever. 

Antalet asylsökande elever har kraftigt minskat och i takt med att våra elever får 
uppehållstillstånd minskar också intäkterna från Migrationsverket. Denna omställning ställer 
krav på_v~erls:samheten både ekono_mjskt_Qe_h p~d~gogiskt. Omställningen från ett högt 
mottagande av nyanlända elever till att utveckla undervisningen och ett språkutvecklande 
arbetssätt för att gynna kunskapsutvecklingen för våra nyanlända elever, är igång och kommer 
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att behöva utvecklas vidare under 2018. 

Statsbidrag 

Den statliga trenden är att staten genom Skolverket mer och mer går in för att styra de olika 
huvudmännens utvecklingsarbete genom den stora mängd statsbidrag som finns att söka för 
våra verksamheter. Det finns inga indikationer på att denna styrning kommer att minskas eller 
förändras under kommande år. Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, 
framförallt i den ekonomiska och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som 
villkor för den ekonomiska tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på 
förvaltningens inledande och uppföljande arbete med de olika statsbidragen. 

1.3 Verksamhetens mål & utveckling 

1.3.1 Medborgare 

Våra barn och elever känner sig trygga (90 %) i våra förskolor och skolor och 92 % av våra 
elever känner att de är delaktiga och får påverka. De yngre eleverna känner en stön-e 
delaktighet och upplever att de får påverka mer. Hela 92 % av barnen och eleverna känner sig 
nöjda med sin förskola/skola. 

96 % av eleverna i årskurs 2 anger att Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära 
mig mer, medan samma svar i årskurs 5 endast kommer upp i 81 % Gfr 66 % 2016) för att till 
årskurs 8 sjunka till 56 % Gfr 44 % 2016). Detta är en indikation vi ser nationellt och något vi 
måste arbeta med för att väcka elevernas nyfikenhet och engagemang. Positivt är dock att 
andelen elever i årskurs fem och åtta som uppger att de är nyfikna på att lära sig mer har ökat 
med 15 resp. 12 procentenheter. Vi arbetar systematiskt i vårt kvalitetsarbete med trygghet, 
delaktighet och nöjdhet. Arbetet följs upp varje år där vi gör en kartläggning och tar fram 
åtgärder för förbättringar. 

Vi arbetar med ett ökat elevinflytande och höga förväntningar. Vår kompetensutveckling av 
lärarna är kopplad till vårt kvalitetsarbete där vi identifierar utvecklingsområden. Vi har med 
nationella mått mätt en hög andel behöriga lärare och det finns ett stort engagemang hos 
rektorer, lärare och elevhälsan. 

Det sammanlagda kunskapsresultatet för läsåret 2016/2017 i åk 3 visar på ett betydligt sämre 
resultat än nämndens mål (90 %). Endast 74 % av eleverna har klarat samtliga delprov i 
svenska och matematik i åk 3. I svenska klarade 82 % alla delprov och i matematik var det 
74 % som klarade samtliga delprov. Resultaten är betydligt lägre än föregående läsår, vilket är 
en indikation på att undervisningen är olika effektiv för olika elevgrupper och att insatser 
behöver göras för att stärka undervisningen kopplat till elevernas lärande. 

87 % (riket 81 %) av eleverna i åk 6 har fått betyg i samtliga ämnen (exklusive nyanlända), 
nämndens mål är 85 %. De ämnen som har lägst andel elever med A-E är idrott och hälsa och 
engelska. 

I åk 9 var det 74 % (riket 80 %) av eleverna (exklusive nyanlända) som fick betyg i samtliga 
ämnen. Nämndens mål är 75 %. Meritvärdet var 224 (riket 234), nämndens mål 225. De 
ämnen som har lägst andel elever med A-E är svenska som andraspråk, religionskunskap och 
idrott och hälsa. Andel behöriga till gymnasieskolan var 88 % (riket 89 %) av eleverna, 
nämndens mål 88. 

Slutbetyg för Wasaskolans elevers var 13,9, något lägre än föregående år (14,3). I riket var 
värdet 14,6. Då majoriteten av de elever i åk 9 som är obehöriga till gymnasiets yrkes- eller 
studieförberedande program börjar på Wasaskolan ser vi att vi har ett bra resultat, då en stor 
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del av eleverna (81 %) går ut med en gymnasieexamen inom tre år. (riket 77 %) 

Föräldrarna är nöjda med våra verksamheter. 93 % av föräldrarna uppger att de är nöjda med 
verksamheten. Detta värde har ökat med tre procentenheter sedan föregående attitydenkät. 
Värdet för vårdnadshavares delaktighet har ökat till 94 % jämfört med jämfört med 89 % 
föregående år. Här sjunker värdet med barnens och elevernas stigande ålder, vilket troligen 
beror på att föräldrarna inte känner att de har lika stort behov av att vara delaktiga på samma 
sätt som med de yngre barnen/eleverna. 

Källa: Siris, Skolverkets databas 

• 
1.3.2 Samhälle 

Nämndens mål för samverkan mellan skolan och näringslivet är uppnått. Det finns en aktiv 
samverkansgrupp för skola - näringsliv där det sitter med representanter från skolan, 
näringslivet och från Ung Företagsamhet. Det finns också en samverkansplan för hur skolan 
och näringslivet ska samverka. Planen följs upp och revideras kontinuerligt av 
samverkansgruppen. Nya samverkansformer exempelvis lärlingsverksamheten på 
Wasaskolan, har skapats under året. 

Nämndens mål att öka elevers miljömedvetande är uppnått, då man i samverkan med 
kostenheten har mätt mängden matavfall vid skolorna och mängden matavfall har minskat 
med minst 10 % sedan 2015. Allt i syfte att öka elevernas miljömedvetenhet. Minskningen för 
2017 är ännu inte rapporterad av kostenheten. 

Biblioteken och skolbiblioteken har under 2017 svarat för nästan 112 000 boklån . 

• 
1.3.3 Ekonomi 

Årets resultat uppgår till -272,7 mkr netto. I förhållande till nämndens årsbudget på -
273,6 mkr redovisas en positiv budgetavvikelse på +0,9 mkr, överskottet uppgår till +0,3 % i 
förhållande till nämndens budget. Målet om en budget i balans utan underskott har därmed 
uppfyllts. Förvaltningens totala bedömning under året har varit att nämnden har 
förutsättningar för att redovisa en budget i balans. Prognoserna under året har varit följande; 
delår april+ 1,3 mkr, delår augusti+ 1,8 mkr, och för oktober+ 1,6 mkr. Prognossäkerheten är 
därmed uppfylld. 

Nämndens intäkter uppgår till totalt 48,9 mkr, varav externa intäkter utgör 46,6 mkr. Jämfört 
mot budget är avvikelsen på intäktssidan + 13,6 mkr. En stor del av intäkterna utgörs av 
bidrag, totalt 30 mkr. Stadsbidrag från Skolverket uppgår till 15,7 mkr och medel från 
Migrationsverket för asyl- och kommunplacerade flyktingar uppgår till 10,2 mkr. 

Nämndens kostnader uppgår till totalt -321,6 mkr, varav externa kostnader utgör -260,9 mkr. 
Den största posten utgörs av kostnader för personal -171,8 mkr. Jämfört mot budget är 
avvikelsen på kostnadssidan totalt -12,7 mkr. 

Förvaltningen redovisar både positiva och negativa budgetavvikelser inom våra 
verksamhetsområden och inom enskilt ansvar vilket kommer att redovisas för nämnden. 
Under 2017 övergick vuxenutbildningen till Arbete och Lärande och nedan finns en kort 
redogörelse för dess ekonomiska utfall 2017 . 

• 
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Tabell verksamheter 

Ekonomi (tkr) 2015 

Intäkt 38037 

Kostnad -288591 

Årets resultat -250554 

Budget -250137 

Budgetawikelse -417 

Bruttointäkter utfall: Externa 46 585 tkr, interna 2 324 tkr, totalt 48 909 tkr 
Bruttokostnader utfall: Externa -260 889 tkr, interna -60 718 tkr, totalt-321 607 tkr 
Varav: Personalkostnader utfall: -171 786 tkr 
Arets resultat -272 698 tkr 
Arets budget -273 615 tkr 
Awikelse: +916,5 tkr 

Vuxenutbildning till Arbete och Lärande under år 2017: 
Intäkter 8 077 tkr 
Kostnader -13 703 tkr 
Resultat -5 626 tkr 
Budget -7 623 tkr 
Awikelse +1 997 tkr 

1.3.4 Medarbetare 

1.1. lMedarbetare 

2016 2017 

58115 48909 

-328550 -321607 

-270435 -272698 

-273035 -273615 

2600 917 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 
av arbetstiden. För 2017 var denna siffra 5,86 % vilket innebär att målet ej är uppfyllt. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Vi har 
hälsoinspiratörer som ser till att det görs olika aktiviteter på våra arbetsplatser för att uppfylla 
detta. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med 
pedagogisk utbildning är i förskolan 54 %, i fritidshemmen 51 %, i förskoleklassen 86 %, i 
grundskolan 89 % och i gymnasieskolan 86 %. Personal som läser in ytterligare kompetens på 
poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid 
personalplanering inför kommande läsår eftersträvar vi att personal med rätt behörighet finns 
på de befintliga tjänsterna. Vid nyrekrytering anställs endast behörig personal med 
lärarlegetimation (tillsvidaretjänster). 

1.3.5 Process 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem få 
respons inom 2 dagar. Detta krav uppfyller vi då vi har snabb respons gentemot 
vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem genom vårt databaserade 
ansökningssystem, Hypernet. Vidare ska vi erbjuda plats på förskola/fritidshem inom en 
månad och även detta mål är uppfyllt. Tjänstegarantin för grundskolan omfattar en garanti för 
att ditt barn uppnått målen för läsning i årskurs tre vid utgången av tredje årskursen. Om vi 
inte uppfyller denna garanti kommer extra stöd att sättas in omedelbart vid höstterminsstart i 
årskurs fyra. Målet är uppfyllt genom olika tester och avstämningar av lärare och 
specialpedago ger . 

• 
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1.3.6 Sammanfattning 

Våra elever är i hög utsträckning trygga och de känner sig delaktiga. Dock ser vi skillnader 
mellan stadierna både gällande trygghet och delaktighet, där tendensen är att båda 
indikatorerna faller med stigande ålder. Detta måste vi analysera noggranare och arbetare 
vidare med för att utveckla framöver. 

Öppna jämförelser placerar 2017 Tingsryds kommuns skolor relativt lågt och det är 
framförallt våra kunskapsresultat som orsakar den låga placeringen. Enligt denna mätning 
som inkluderar alla våra elever i årskurs 9, når endast 60 % kunskapskraven i alla ämnen och 
74 % exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I dessa siffror inkluderas elever i 
fristående skolor i kommunen. 

Vi har en hög andel behörig personal som trivs och har ett stort engagemang i våra barn och 
elever. Slutbetygen i åk 9 har pendlat runt 200 i meritvärde under senare år och behörigheten 
till gymnasieskolan är hög. Dock ser vi stora skillnader mellan pojkars och flickors resultat 
och detta är något vi behöver följa upp och analysera för att få upp pojkarnas resultat till 
högre nivåer. Då vi mäter slutbetygen exkluderar vi våra nyanlända elever, som ännu inte haft 
en chans att nå upp till kunskapskraven. Vår ambition är att ge vaije nyanländ elev ett så gott 
mottagande och kunskapskartläggning som möjligt för att ge dem goda möjligheter att 
fortsätta sin kunskapsutveckling som de påbörjat i sina hemländer, utan alltför stora avbrott i 
utvecklingen. Viktigt är också att vi utvecklar språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och 
årskurser. 

Alla lärare och studiehandledare i grund- och gymnasieskolan genomgick tom vt. 2017 
Skolverkets Läslyft. En kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare 
som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och 
skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Vi arbetar också med 
sambedömning och kollegialt lärande. Vi har nu 17 tidsbegränsade förstelärare i vår 
organisation där alla har en skriftlig uppdrags beskrivning. I förskolan satsar vi på att utveckla 
arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt och två av våra förskollärare arbetar 10 % vardera 
med en utbildning till språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Vi har också flera nätverk i 
kommunen för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte (nätverk för förskolan, nätverk för 
fritidshemmen och nätverk för F-klass ). Förskolan samverkar med tre andra kommuner och 
anordnar gemensam kompetensutveckling för förskollärare. År 2017 har fokus legat på 
samtalet - "Det goda samtalet" och "Det svåra samtalet". 

Kompetensförsöijningen är vår största utmaning. Att hitta behörig och kompetent personal på 
alla positioner kräver ett målmedvetet arbete för organisationens chefer. Även utbildningen 
för alla våra nyanlända elever är en utmaning, som till viss del handlar om 
kompetensförsörjning och till viss del om kompetensutveckling av vår personal. Tillsammans 
med Skolverket (finansiär och utvecklingsstöd) har vi tagit fram en nulägesanalys och en 
åtgärdsplan för att öka kvaliten i undervisningen för våra nyanlända elever, anställt en 
kvalitetsutvecklare för nyanländas lärande och anordnat olika kompetensutvecklingsinsatser, 
bland annat för våra studiehandledare. 

Biblioteket har påbörjat ett utvecklingsarbete för att förändra och förstärka skolbiblioteken, 
filialbiblioteken och folkbiblioteket. 

1.4 Framtid 

Antalet nyanlända elever 

Många av våra nyanlända elever får nu uppehållstillstånd och därmed avslutas ersättningen 
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från Migrationsverket. De här barnen och ungdomarna kräver dock fo1tfarande resurser på 
våra förskolor och skolor och den situationen måste vi hantera i vår budgetprocess. 

När ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för de här eleverna täckas 
inom den kommunala budgeten. 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

Bristen på behöriga och legitimerade lärare i Tingsryds kommun liksom i övriga landet är stor 
och vi har problem att rekrytera lärare och förskollärare till våra skolor och förskolor. Det 
stora antalet nyanlända gör att behovet av lärare och annan personal i skolorna har ökat 
samtidigt som behörighetskraven på lärare har skärpts. 

Förändrad grundskoleorganisation 

Enligt beslut inom "Hållbar ekonomi" upphörde Rävemåla skola som kommunal grundskola i 
och med läsåret 2016/2017 års slut. Detta innebär att grundskoleorganisationen förändrades 
inför hästterminen 2017. RO3 består numera av Linnerydskolan, Tallbackens förskola i 
Linneryd och Bullerbyns förskola i Rävemåla. Rävemåla friskola är igång med sin 
verksamhet fr.o.m. hästterminen 2017. 

Utveckling av verksamheten inom skolbiblioteken 

I enlighet med beslut inom "Hållbar ekonomi" har fyra folkbiblioteksfilialer lagts ner. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att skolbiblioteken skall utvecklas till ''moderna 
skolbibliotek". Detta arbete har påbörjats under 2017 och kommer att fortsätta under år 2018 
under ledning av den nye bibliotekschefen. 

Statlig styrning via statsbidrag 

Idag styr staten skolan på detaljnivå genom ett stort antal statsbidrag. Detta är ett komplext 
system och det rör sig om sammantaget stora belopp. För att erhålla ett statsbidrag krävs en 
mycket noggrann redogörelse för hur arbetet skall genomföras för att nå de effekter som 
staten avser och det krävs även ett ännu större arbete för att redovisa hur statsbidraget har 
använts. Det här förfarandet har avseväli ökat arbetsbelastningen inom de kommunala 
skolförvaltningarna inom landet. För bildningsförvaltningen påverkas ekonomen och 
utvecklingsledarens arbete i första hand, men även övriga funktioner är involverade på olika 
VIS. 

Det regleringsbrev som styr Skolverkets arbete anvisar vilka statsbidrag som ska införas, när 
och under vilka premisser. Detta får till följd att beskeden från Skolverket ofta kommer sent. 
Flera statsbidrag som gör det möjligt att anställa extra personal har meddelats en bit in på en 
te1min, vilket gör att personer kan vara på plats strax innan terminen slutar om de redan är i 
arbete med tre månaders uppsägningstid. Då vi ibland inte lyckas använda hela statsbidraget 
ska delar av det ibland betalas tillbaka. Detta skapar en stor osäkerhet i de ekonomiska 
prognoserna. 

Trångt på våra skolor 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har 
tillräckligt med utrymme, men att det inte får plats så många barn och elever ytterligare och 
det finns en oro i organisationen kring vad som händer om vi får en större inflyttning. 

Nationell IT-strategi 

Det finns ett förslag till en ny nationell IT-strategi för våra förskolor och grundskolor. Det 
övergripande målet är att "det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa möjliga sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos 
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barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten". 

Strategin sträcker sig över tre fokusområden: 

Digital kompetens för alla i skolväsendet "alla barn och elever ska utveckla en adekvat 
digital kompetens. Det ska finnas en likvärdighet i det svenska skolväsendet" 

Delmål 1 

• Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens 

Delmål 2 

• Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt 
utvecklingsarbete i verksamheterna 

Delmål 3 

• Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda 
ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen. 

Likvärdig tillgång och användning"barn, elever och personal ska ha god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten" 

Delmål 1: 

• Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala 
verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. 

Delmål 2: 

• Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i 
verksamheten. 

Delmål 3: 

• De digitala länesurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och 
medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. 

Delmål 4: 

• Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration 

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter Forskning och uppföljning 
som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till 
ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. 

Delmål 1: 

• Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska 
genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. 

Delmål 2: 

• Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter och insatser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att digitaliseringsstrategin kommer att ställa stora krav på 
digital infrastruktur ( digitala enheter och nätverk) och på kompetensutvecklingsinsatser längs 
med hela styrkedjan. 
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1.5 Vision 

1.5.1 Vision 

BUN:s vision 

"Vaije barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar" 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

() • Alla barn och elever 2017 års attitydenkät pekar på att • Delaktighetsindex 
Medborgare inom samtliga av våra våra barn och elever i högre barn/elever 

verksamheter känner utsträckning än tidigare upplever ett 

• Nöjdhetsindex elever delaktighet och har större mått av delaktighet i våra 

möjlighet att påverka verksamheter och att de i mycket 

frågor som berör dem stor utsträckning är nöjda med 
verksamheten. Tydligast är den 
uppåtgående trenden i årskurs 5 
och 8. Analysen visar att 
personalens medvetenhet om 
betydelsen av den upplevda 
delaktigheten har givit goda resultat. 
Påverkan på kunskapsresultaten 
återstår att utvärdera. 

• Alla vårdnadshavare Vårdnadshavare i alla verksamheter • Delaktighetsindex 
är nöjda med är nöjda och upplever att de har vårdnadshavare 
verksamheten och möjlighet att vara delaktiga. 

CD Nöjdhetsindex känner sig delaktiga Förskolor och skolor förmedlar sina 
mål och strategier till vårdnadshavare 
vårdnadshavare, som i sin tur är 
nöjda med det som förmedlas. 
Samtliga verksamheter visar en 
positiv trend. Framförallt visar 
förskolan höga resultat på nöjdhet 
hos vårdnadshavare. 

~ Alla barn och elever Bildningsnämnd Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra 90 % av våra barn och elever barn/elever 
förskolor och skolor. känner sig trygga i våra förskolor 

och skolor. Det är en bit kvar till vårt 
mål på 95 % och det är främst 
fritidshemmet och de äldre 
årskurserna som visar lägre resultat 
i trygghetsmätningen. 

< Alla våra barn och Kunskapsresultat för läsåret • Kunskapsresultat åk 
elever ges möjlighet att 2016/2017 3 
nå de nationella målen 

• Kunskapsresultat åk 
6 godkända i alla ämnen 

• Kunskapsresultat åk 
9 meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

0 Kunskapsresultat åk 
9 godkända i alla ämnen 
- exklusive nyanlända 
elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Kunskapsresultat åk 
9 behörighet till 
gymnasieskolan -
exklusive nyanlända 

elever 

• Slutbetyg gymnasiet 

- Andel nyanlända som 
börjar på IMSPR och 
som går ut med en 
gymnasieexamen 

• Folkbibliotek ska vara Målet ej utvärderat 2017, för resultat • Antal utlånade 
tillgängliga för alla hänvisas till bokslut 2016 böcker 

'..;.) Det finns kreativa och .) Nöjdhet 
öppna mötesplatser med 
bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar 

• Samhälle • Det råder en stark Bildningsnämnd 

samverkan mellan Samverkan mellan skola och 
förskolor och skolor och näringsliv är aktivt genom 
det lokala näringslivet kontinuerliga samrådsmöten, barns 
och samhället i övrigt och elevers studiebesök etc . 

• Våra barns och 2015 avr mastsvinnet 17,64 gram • Minska matavfall 
elevers miljömedvetande och 2017 var det 13,35 gram 

ska öka tallrikssvinn. 

Det är alltså en minskning med 10% 
per år gott och väl. 

Ovanstående uppgifter rapporterade 
av kostenheten . 

• Ekonomi • En budget i balans Arets resultat uppgår till -272,7 mkr • Prognossäkerhet 
kopplat till god kvalitet i netto. I förhållande till nämndens ekonomi 
våra verksamheter årsbudget på -273,6 mkr redovisas 

• Budget i balans en positiv budgetawikelse på 
+0,9 mkr, överskottet uppgår till 

• Personaltäthet +0,3 % i förhållande till nämndens 
budget. Målet om en budget i förskolan 
balans utan underskott har därmed 

• Personaltäthet uppfyllts. Förvaltningens totala 
bedömning under året har varit att grundskolan 
nämnden har förutsättningar för att 

• Personaltäthet i redovisa en budget i balans. 
Prognoserna under året har varit förskoleklass 
följande; delår april +1,3 mkr, delår 

• Personaltäthet i augusti +1,8 mkr, och för oktober 
+1,6 mkr. fritidshemmen 

• Hållbar ekonomi 

(\ • Vår personal är nöjda -& Helhetsbedömning 
Medarbetare med sitt arbete och sin arbetssituation 

arbetssituation 

0 All vår personal har Bildningsnämnd 0 Behörig personal i 
adekvat utbildning och är I förskoleklass är 86% av grundskolan 
behöriga inom sitt personalen behöriga, i grundskoaln 

• Behörig personal i arbetsområde är det 89% som är behöriga och i 
gymnasiet är det 86% av gymnasieskolan 
personalen som är behörig. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

0 Förskollärare i Bildningsnämnd • Andel personal med 
förskolan 54% av personalen på förskolan har förskollärarutbildning 

Lärarlegitimation (behörig 
förskollärare). 

Personal i fritidshem Bildningsnämnd (.._ Andel personal med 
51% av personalen på pedagogisk 
fritidshemmen har Lärarlegetimation högskoleutbildning 
mot arbete i fritidshem. 

0 Vår personal mår bra Bildningsnämnd ('- Hälsoläge 
och har ett högt Hälsotalet är 94, 14% friska. 
hälsoläge 

• Bibliotekspersonal • Andel personal med 
med adekvat utbildning adekvat utbildning. 

Adekvat utbildning 
avser:1. 
Högskoleutbildning i 
biblioteks- och 
informationsvetenskap2. 
Bibliotekarieexamen3. 
Fristående kurser som 
motsvarar punkt 1 eller 
24. Utländsk 
högskoleexamen som 
motsvarar punkt 1 eller 2 

• Personal på • Fritidsledarutbildning 
fritidsgårdar ska ha 
adekvat utbildning 

• Process • Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund har • Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för inlämnats. förskolan 
förskolan 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund har • Tjänstegaranti i 
tjänstegaranti för inlämnats. fritidshem 
fritids hem 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund har • Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för inlämnats. grundskola 
grundskolan 

1.6 Planeringsmått 

Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Årsbudget 
2017 

Verksamhetens 245,5 264,5 270,4 272,7 273,6 
nettokostnader, mkr 

Nettoinvesteringar, mkr 0,17 0,65 0,28 0,72 0,95 

Personal antal 321 327 320 357,5 
årsarbetare Bun o fd 
KuF 

Personalkostnad, mkr 149,9 161,8 175,4 171,8 167,1 

Sjukfrånvaro, % av 4,8 5,3 4,96 5,86 5 
arbetstiden 

Antal placerade barn 903 921 988 1 008 977 
totalt 
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Planeringsmått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 
Årsbudget 
2017 

varav i förskola (inkl 481 491 521 544 530 
enskild förskola) 

varav i fritidshem 416 424 462 459 441 

varav i enskilda 6 6 5 5 6 
familjedaghem 

Antal vårdnadsbidrag 20 20 0 0 0 

Antal barn per 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
årsarbetare förskolan 

Antal barn per 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
årsarbetare fritidshem 

Antal elever i 117 125 127 127 113 
förskoleklass 

Antal lärare per 100 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
elever i förskoleklass 

Grundskola, elever 1 044 1 076 1 099 1 074 1 007 

Grundskola, antal 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
lärare per 100 elever 

Gymnasieskola elever, 238 252 302 292 300 
Wasa 

Boklån per invånare 12 10,3 9 12 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

% 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§7 

Redovisning av elevers frånvaro i skolåren 7-9 
Dnr2018/7 611 

Beslut 

12(17) 

1. Bildningsnämnden tar emot redovisningen av elevers frånvaro i skolåren 
7-9 under perioden 2017-08-21 till 2017-12-15 . 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden tar del av en redovisning över elevers frånvaro i skolåren 
7-9 under perioden 2017-08-21 till 2017-12-15. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av elevers frånvaro i skolåren 7-9 under perioden 
2017-08-21 till 2017-12-15. 

I Utdrngsbostyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 8 

Underhållsbehov av gymnastiksalen i Urshult 
Dnr 2017/213 619 

Beslut 

13(17) 

1. Bildningsnämnden bjuder in personal från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska avdelningen, (fastighetsägare) 
och Tingsrydsbostäder (förvaltare) till ett samtal kring beslutade, 
planerade samt önskade åtgärder i gymnastiksalen vid Urshultsskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Idrottshallen vid Urshultsskolan har under många år varit uppe till 
diskussion angående det eftersatta underhåll som varit/är där. Den 
behandlades i besluten kring "Hållbar ekonomi" där olika förslag till 
lösningar lades fram och där man i utredningen förordar att man bygger en 
ny gymnastiksal istället för att renovera nuvarande då det innebär samma 
kostnad, 8-10 miljoner, för kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 
senare att gymnastiksalar skall finnas på orter som det finns kommunal 
skola, samt att det ekonomiska ansvaret för dessa anläggningar inte skall 
föras över till barn- och utbildnings.nämnden. 

Det har genom åren gjorts åtgärder när det uppstått sådana problem som 
inneburit att det inte gått att utnyttja hallen för sitt ändamål, men inte mer än 
så. I november 2017 gjorde bildningsnämnden ett besök i gymnastiksalen 
och ansåg då att skicket var så dåligt att lokalen kunde innebära en fara för 
att utöva idrottsundervisning i. Ärendet lyftes på nämndens decembe1möte 
där det beslutades att en skrivelse skulle tillställas fastighetsägaren för att 
komma tillrätta med lokalens beskaffenhet. 

Föreligger förslag att bildnings.nämnden ska bjuda in personal från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska avdelningen, (fastighetsägare) och 
Tings1ydsbostäder (förvaltare) till ett samtal kring beslutade, planerade samt 
önskade åtgärder i gymnastiksalen vid Urshultsskolan. 

MBL-information har ägt rum den 1 februari 2018. 

i Utdrngsbesty,ckando 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 

2018-02-06 

§ 8 fo1isättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från planeringsledare, 2018-01-21. 
2. Bildningsnämndens protokoll 2017-12-13 § 116, Angående behov av 

modul till skola/förskola i Urshult. 
3. Skrivelse från verksamheten genom idrottsläraren på Urshultsskolan, 

2017-11-29. 
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 80, Hållbar ekonomi 1.4 

Idrotts- och badanläggningar. 
5. Utdrag ur "Uppdrag hållbar ekonomi 1.4 Idrott- och badanläggningar". 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Tingsryds bostäder 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Justerare I·~- I I Utdrng,besty,kande 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§9 

Val av ersättare för ordförande samt förste och andre 
vice ordförande vid nämndens beredning 
Dnr 2017/86 600 

Beslut 

15(17) 

1. Bildningsnämnden utser Anita Åkesson (M) som ersättare för 
ordförande Marie Sahlberg (M), Gunilla Svensson (S) som ersättare för 
förste vice ordförande Åke Gummesson (S) och Annica Hägg Johansson 
(C) som ersättare för andre vice ordförande Mikael Andersson (C) vid 
bildningsnämndens beredningar under 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Upptas till behandling; val av ersättare för ordförande samt förste och andre 
vice ordförande vid bildningsnämndens beredningar under 2018 . 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) föreslår att Annica Hägg Johansson (C) ska utses som 
ersättare för andre vice ordförande Mikael Andersson (C) vid 
bildningsnämndens beredningar under 2018 . 

Åke Gummesson (S) föreslår att Gunilla Svensson (S) ska utses som 
ersättare för förste vice ordförande Åke Gummesson (S) vid 
bildningsnämndens beredningar under 2018. 

Marie Sahlberg (M) föreslår att Anita Åkesson (M) ska utses som ersättare 
för ordförande Marie Sahlberg (M) vid bildningsnämndens beredningar 
under 2018. 

~~ {)))!) . 
I Utdrngsbesty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnärnnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 10 

Avtal för ishockeygymnasiet 
Dnr 2017/152 612 

Beslut 

16(17) 

1. Bildningsnämnden beslutar om ett nytt 1-årigt avtal för att bedriva 
ishockeygymnasium i samverkan mellan Wasaskolan och Tingsryds 
AIF. 

2. Avtalet innehåller inga finansiella förändringar och hanteras inom 
befintlig budget. 

3. Avtalet skall gälla från och med 2018-05-01 och avser läsåret 2018/19. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsförvaltningen önskar fortsatt samarbetsavtal med Tingsryds AIF 
gällande ishockeygymnasium. Innevarande samverkansavtal med Tingsryds 
AIF är uppsagt av föreningen för omförhandling enligt gällande principer 
och löper ut under innevarande läsår. Dessa förhandlingar har tagit längre tid 
än beräknat och kommande läsår med bland annat intagningar och 
förberedelser har kommit i farozonen. I samförstånd har därför föreningen 
och förvaltningen kommit överens om att förlänga nuvarande avtal 
ytterligare ett läsår och sluta ett kmtsiktigt 1-års avtal. Detta ger alla paiter 
möjlighet att utreda och planera för en mer långsiktig lösning på framtida 
samverkan. För att förenkla processen är förening och förvaltning överens 
om att inte ändra några förutsättningai· i innevarande avtal förutom att ändra 
från att; "avtalet gäller tills vidare" till att skriva ett 1-årigt avtal med 
slutdatum 2019-05-01. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-01-24. 
2. Förslag till avtal om samverkan kring ishockeygymnasiet vid 

Wasaskolan, 2018-01-24. 
3. Bildningsnämndens protokoll 2017-11-22 § 99, Avtal för 

ishockeygymnasiet. 
4. Befintligt avtal om samverkan kring ishockeygymnasiet vid 

Wasaskolan, 2015-05-26. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

I Utdrng,besty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justornrn ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-06 

§ 11 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser, nätverk och politikerbesök 
Dm 2018/16 600 

Beslut 

17(17) 

1. Bildningsnämnden beviljar Marie Sohlberg (M) och Mikael Andersson 
(C) att delta på konferensen med fokus på förebyggande arbete på 
Kronobergs läns familjecentraler den 19 mars 2018 i Ljungby. 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens ordförande Marie Sohlberg (M) informerar om en kommande 
konferens med fokus på förebyggande arbete på Kronobergs läns 
familjecentraler som är den 19 mars 2018 i Ljungby. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Sohlberg (M) och Mikael Andersson (C) anmäler intresse till att delta 
på konferensen med fokus på förebyggande arbete på Kronobergs läns 
familjecentraler som är den 19 mars 2018 i Ljungby. 

I Utdrngsbesty,kande 


