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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 87 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 
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~Tingsryds 
\:.!:}kommun 

Bildningsnämnden 

§ 88 

Meddelanden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17) 

2018-09-25 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen om inkomna meddelanden 
under perioden 2018-08-14 - 2018-09-07. 

Beskrivning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till bildningsnämnden under perioden 
2018-08-14 - 2018-09-07: 

1. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-08-28 § 96 
avseende öka attraktiviteten att söka vård- och omsorgsprogrammet på 
Wasaskolan. Dnr 2018/127 612. 

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen - Meddelande om antagande av 
översiktsplan 2030. Dnr 2016/76 600. 

3. Skolinspektionen - Beslut om ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid AMB Education i Tingsryds 
kommun. Dnr 2018/24 600. 

4. Skolinspektionen - Beslut om ansökan om godkännande som 
huvudman för särskild variant inom det estetiska området av 
ekonomiprogrammet inriktning ekonomi vid gymnasieskolan AMB 
Education i Tingsryd. Dnr 2018/24 600. 

5. Skolinspektionen- Beslut om ansökan om godkännande som 
huvudman för riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska 
programmet inriktning musik vid AMB Education i Tingsryd. 
Dnr 2018/24 600. 

6. Skolinspektionen - Beslut om ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Växjö. 
Dnr 2018/24 600. 

IUtdragsbestyrlrnnd, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

§ 89 

Delegations beslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

1. Bildningsnämnden tar emot redovisningen av anmälda 
delegations beslut under perioden 2018-08-14 - 2018-09-07. 

Beskrivning av ärendet 

4(17) 

Följande delegationsbeslut har inkommit till bildningsnämnden under 
perioden 2018-08-14 - 2018-09-07: 

1. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 6.9 avseende 
beviljad skolskjuts och avslag skolskjuts. Beslutsdatum 2018-08-22. 
Dnr 2018/6 002. 

2. Bildningschef anmäler beslut enligt delegationspunkt 3 .2 avseende 
avtal inredningsarkitekt biblioteket Tingsryd. Beslutsdatum 
2018-08-28. Dnr 2018/6 002. 

Justernre Ulf~. I Q(L 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 90 

Information från bildningsförvaltningen 
Dnr 2018/15 609 

Beslut 

5(17) 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen från bildningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningschefen informerar om: 

- att bildningschefen är representant för Tingsryds kommun i arbetet med 
"Barnens bästa" inom Region Kronoberg. 

- beslut kring tillförordnad bildningschef vid ordinarie bildningschefs 
frånvaro. 

- pågående arbete med digital synlighet av förvaltningen. 
- pågående arbete kring upphandling av ett nytt verksamhetssystem. 
- att Tingsryds kommun tillsammans med Växjö kommun är med i ett 

projekt om övningsskolor för VFU-studenter. 
- genomförda ändringar i riktlinjerna för VFU-handledare. 
- storgruppsmötet kring "Barnens bästa" i Tingsryds kommun som hölls i 

Urshult den 18 september 2018. 
- att förvaltningen fortfarande väntar på domslut angående överklagade 

skolskjuts beslut. 
- att en utbildningsinsats kring hot och våld är på gång. 

MBL-information har ägt rum den 20 september 2018. 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

§ 91 

Delårsrapport 2 
Dnr 2018/41 042 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

1. Bildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 för augusti med 
årsprognos för helåret 2018, bilaga 1. 
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2. Bildningsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och 
verksamhet då årsprognos för helåret 2018 visar på ett positivt utfall. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognosen i delårsrapporten för augusti baserar sig på uppföljning 
från samtliga chefer och budgetansvariga för våra verksamheter, från 
förskola till gymnasieskola, elevhälsa och bibliotek. Därutöver har en 
uppföljning gjorts av de centrala verksamheterna, såsom köp- och 
försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning till och med augusti månad är 66, 7 %. 
Ackumulerat utfall, det vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen 
uppgår till 66,7 %. Helårsprognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 
+ 1 mkr totalt för nämnden, ett mindre överskott på +0,36 % i förhållande till. 
en totaljusterad budget på 277,1 mkr. Förvaltningens totala bedömning 
utifrån delårsrapport 2 med helårsprognos är att nämnden har goda 
förutsättningar för att redovisa en budget i balans för år 2018. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna delårsrapport 2 för 
augusti med årsprognos för helåret 2018. Vidare att nämnden i samband 
med detta behandlar frågan och beslutar om åtgärder ska vidtas gällande 
ekonomi och verksamhet. 

MBL-information har ägt rum den 20 september 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-09-20. 
2. Delårsrapport 2 2018 för bildningsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

:. _ ....... ·.:· ·~-~,' ... -_"" -
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. 

2 Omvärldsanalys 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor 
utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi saknar behöriga och legitimerade 
lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer med 
pedagogisk examen i förhållande till det behov som fmns ute i våra verksamheter. Det är och 
kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och 
förskolechefer. Vi saknar också studiehandledare och modersmålslärare och det är svårt att 
rekrytera personer med denna typ av kompetens. Kompetensförsörjningsproblematiken kan 
innebära att vi får svårt att upprätthålla kvaliten i undervisningen på våra förskolor och skolor. 

Vi behöver arbeta fram kompetensförsörjningsstrategier som lyfter fram positiva aspekter 
med att arbeta i Tingsryds kommun och ytterligare stärkande åtgärder för att öka 
attraktiviteten som arbetsgivare behöver arbetas fram på både förvaltningsnivå och 
övergripande kommunnivå. 

Fortsatt stort antal nyanlända barn och elever 

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. 
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. Här krävs en tydligare 
struktur och ökat behov av bland annat studiehandledare med stärkt ämneskunskap samt 
breddare kompetens för att kunna erbjuda modersmålsundervisning adekvat. 

Inflödet av asylsökande har minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. De 
nyanlända som kommer till oss idag har i de flesta fall redan bott i en eller flera kommuner i 
Sverige, eller så kommer de som anhöriginvandrare. Vi har fortfarande en stor grupp 
nyanlända elever, men prognosen är att antalet successivt kommer att minska. Även den här 
situationen kommer att ställa stora krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet 
nyanlända elever minskar skall en utbyggd organisation krympas. Intäkterna från 
Migrationsverket kommer att minska kraftigt, dels beroende på att antalet nyanlända minskar 
och dels för att många kommer att få uppehållstillstånd. 

Digitalisering och Dataskyddsförordningen 

I skol-Sverige är det stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till förändrade 
läro- och kursplaner och krav på adekvat tillgång till digitala verktyg och läromedel. 
Tingsryds kommun måste med anledning av detta göra stora investeringar i digital utrustning, 
nätverk och kompetensutveckling. Den nya dataskyddslagen som trädde i kraft 25 maj ställer 
stora krav på hur vi hanterar information i våra system och i verksamheterna. 

Statsbidrag 

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika 
huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd ( drygt 70) statsbidrag som finns att 
söka för våra verksamheter. Det fmns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att 
förändras under kommande år till att blir mer fokuserade på det vi i vårt systematiska 
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kvalitetsarbete identifierar som utvecklingsområden, men ännu finns inga beslut på detta. 
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. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

BUN :s vision 

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

3.1.1 Medborgare 

I årskurs 3 nådde 74 % av eleverna kunskapskraven i matematik och svenska/svenska som 
andraspråk. Det är ett resultat under målsättningen på 85 % och på varje enhet pågår under 
hösten ett arbete med att analysera resultaten i syfte att utveckla och effektivisera 
undervisningen. Årets resultat ligger på samma nivå som föregående läsårs resultat. 

88 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla 
ämnen. Resultatet överstiger målsättningen på 85 %. Resultaten ligger något över föregående 
års 87 %. 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 var 224 och ligger på samma nivå som 
föregående år och i linje med nämndens målsättning (225). Flickornas meritvärde (256) ligger 
avsevärt högre än pojkarnas (191). Det skiljer 65 meritvärdespoäng mellan flickors och 
pojkars resultat. Att hitta strategier och metoder att få pojkars resultat i nivå med flickornas är 
ett tydligt utvecklingsområde för hela grundskolan. 

77 % av eleverna i åk 9 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla ämnen. 
Detta är ett lägre resultat i jämförelse med föregående år (84 % ) och resultatet når inte riktigt 
upp till nämndens mål (80 %). Även här skiljer det mycket mellan flickors och pojkars 
resultat. 91 % av flickorna och endast 63 % av pojkarna har nått godkända betyg i alla ämnen. 

86 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet. Ett resultat som inte når upp till 
nämndens mål och en minskning i jämförelse med förra årets resultat på 90 %. 95 % av 
flickorna är behöriga till nationella program. För pojkar är samma siffra 77 %. 

Samtliga resultat för grundskolan är beräknade exklusive nyanlända elever. 

Gymnasieskolans slutbetyg var 13,8. Ett något försämrat resultatjämfört med föregående år. 
(13,9) Resultatet når upp till nämndens målsättning på 13,8. 

Resultat från Attitydenkäten 2018 är inrapporterade. 92 % av våra barn och elever uppger att 
de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett 
förbättrat värde i jämförelse med föregående år (90 %). 

2018 års attitydenkät pekar på att våra barn och elever i lägre utsträckning än tidigare 
upplever sig delaktiga i våra verksamheter och att de i relativt stor utsträckning (86 %).är . 
nöjda med verksamheten. Totalt sett är det endast tre av fyra barn av elever som upplever att 
de är delaktiga och att de har möjlighet att påverka frågor som berör dem. Känslan av 
delaktighet sjunker ju äldre eleverna är och detta är något vi behöver arbeta vidare för att 
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stärka. 

Frågorna som ställs till eleverna har inför denna enkät kvalitetssäkrats och anpassats efter 
Skolinspektionens enkät. Resultatet kan därför inte helt jämföras med resultaten föregående år 
eller analyseras i förhållande till tidigare resultat. Det vi kan dra slutsatser kring är att 
grundskolans åk 4-9 och gymnasieskolan behöver hitta bättre former för elevernas inflytande 
på undervisningen. 

Majoriteten (93 %) av våra vårdnadshavare är nöjda med våra verksamheter. Motsvarande 
siffra 2017 var densamma. Nio av tio vårdnadshavare upplever att de är delaktiga i våra 
verksamheter. Denna siffra sjunker ju äldre barnet blir. En första analys av resultaten pekar på 
att skolledares och pedagogers kommunikation med och lyhördhet för elevers och föräldrars 
funderingar och åsikter har gett goda resultat, men att vi behöver göra mer för att få fler att 
känna att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter, i synnerhet i de senare 
grundskoleåren. 

3.1.2 Samhälle 

Från och med 1 juli 2018 är det obligatoriskt för skolhuvudmän att anordna minst tio dagars 
PRAO för elever med start i årskurs 8 och till och med att de slutar grundskolan. Detta ställer 
krav på en god samverkan med näringslivet och det är våra studie- och yrkesvägledare som i 
första hand arbetar för goda möjligheter till PRAO-platser i Tingsryds kommun. 

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 
utvecklingschef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 
utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta 
samverkansområde. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att göra företagsbesök där 
bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra 
elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun 
erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

3.1.3 Ekonomi 

Delårsrapport 2 för augusti med helårsprognos för år 2018 

Helårsprognosen i delårsrapporten för augusti baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 
och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa och 
bibliotek. Därutöver har en uppföljning gjorts av de centrala verksamheterna, såsom köp- och 
försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd. · 

Riktpunkt för förbrukning t o m augusti månad är 66, 7 %. Ackumulerat utfall, d v s vad som 
hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 66, 7 %. Helårsprognosen visar på en positiv 
budgetavvikelse på+ 1 mkr totalt för nämnden, ett mindre överskott på+ 0,36 % i förhållande 
till en totaljusterad budget på 277,1 mkr. 

Förvaltningens totala bedömning utifrån delårsrapport 2 med helårsprognos är att nämnden 
har goda förutsättningar för att redovisa en budget i balans för år 2018. 

När det gäller våra verksamhetsområden redovisas budgetavvikelser i nedanstående tabell. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfalf perioden Årsprognos Avvikelse 
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Verksamhet/Konto 
' " 

Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Bildningsnämnd 584 411 584 0 

31. Allmän kultur 100 26 60 40 

32. Bibliotek 7 769 4 375 7 769 0 

33. 
4044 2144 3 494 550 

Musik/kulturskola 

35. Fritidsgårdar 1 277 483 1 117 160 

40. Förskola 60492 42 355 61 242 -750 

41 . Pedagogisk 
omsorg 

301 211 301 0 

42. Fritidshem 9 801 9426 11 051 -1 250 

43. Förskoleklass 5 502 3358 5 202 300 

44. Grundskola 123183 76 990 120 683 2500 

45. Gymnasieskola 58 534 41 603 59284 -750 

49. Central 
5 559 3 515 5 359 200 

administraion 

Totalt 277146 184 897 276146 1 000 

3.1.4 Medarbetare 

95 % av bildningsförvaltningens medarbetare uppger att de som helhet är nöjda med sin 
arbetssituation. En siffra som har ökat markant sedan 2016 års medarbetarenkät. Andelen som 
uppger att de har fysiska besvär har glädjande nog minskat, men tyvärr har andelen som 
uppger att de upplever sig stressade på jobbet ökat. Detta ställer krav på våra chefer att ha en 
kontinuerlig dialog kring arbetsbelastning, prioriteringar och strategier för att hantera stress 
med medarbetarna. 

Att ha behörig personal är prioriterat. Förskollärare och utbildade barnskötare i förskolan, 
lärare med inriktning mot fritidshem i fritidshemmen samt lärare med rätt behörighet i grund 
- och gymnasieskolan. Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen för vår personal. 
Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens och vi ligger över 
riksgenomsnittet för andelen behöriga i samtliga yrkeskategorier. 

Hög prioritet är också att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter. Nämndens 
mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under högst 5 % av 
arbetstiden. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats 
bl.a. genom våra hälsoinspiratörer, vilka finns på samtliga arbetsplatser. 

3.1.5 Process 

• Utifrån tjänstegarantierna ska vårdnadshavare få respons inom två dagar. Detta krav uppfylls 
då vi har snabb respons genom vårt digitala ansökningssystem Hypemet. 

Tjänstegarantier för bibliotek, fritidsgårdar, förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasieskola är tagna och utifrån dessa avgörs om det finns skälig grund för inkomna 
klagomål. 
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4 Framtid 

Kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan minskar antalet behöriga och legitimer;ide förskollärare 
samt lärare i fritidshem, grund- och gymnasieskola Vi ser framför oss att vi kommer att ha 
fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till samtliga verksamheter. Det stora antalet 
nyanlända inom landet gör att behovet av behörig personal i förskolor och skolor har ökat 
samtidigt som behörighetskraven på alla typer av lärare har skärpts. Vi upplever också att det 
blir svårare att tillsätta chefstjänster med adekvat kompetens och erfarenhet. 

Antalet nyanlända elever 

Flertalet av våra nyanlända elever har uppehållstillstånd och därmed får huvudmannen ingen 
ersättning från Migrationsverket. Dessa barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver 
som nyanländ. Stödet kan vara studiehandledning eller insatser inom elevhälsan samt 
möjlighet för tolkstöd vid möten med vårdnadshavare. Dessa insatser är resurskrävande och 
då eleven får uppehållstillstånd ska kostnaderna rymmas inom den kommunala budgeten. 

Utveckling av biblioteksverksamheten 

Under ledning av en ny bibliotekschef är våra biblioteksverksamheter nu under utveckling 
med avsatta medel för investeringar i lokaler. Kompetensutveckling för personalen och inköp 
av teknik som stödjer biblioteksutvecklingen är ytterligare metoder för biblioteksutveckling. 

Lokalförändringar 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt 
i våra förskolor, fritidshem och skolan. Just nu gäller detta framförallt i Ryd, Urshult och 
förskolan och skolan i Tingsryd. 

Digitalisering 

Införandet av digitaliseringen i våra läroplaner medför att Tingsryds kommun måste göra 
mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi 
måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal. 

5 Sammanfattning 

Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som i stor 
utsträckning är trygga och nöjda, men vi måste arbeta fram bättre strategier för elevernas 
delaktighet. 

Vi har en hög andel behörig pedagogisk personal som i stor utsträckning trivs och arbetar för 
våra barn och elever med ett stort engagemang. Våra nyanlända barn och elever utgör en stor 
andel av vårt barn- och elevunderlag och det pågår ett intensivt arbete för att ge dessa elever 
en så bra undervisning som möjligt. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning 
av nyanlända elevers kunskaper för att möta dem där de befinner sig och för att eleven inte 
ska tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Vi har stora utmaningar i att utveckla 
undervisningen för våra nyanlända elever.Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett 
exempel på hur vi arbetar för att bli ännu bättre på undervisning av nyanlända elever. Där 
ingår insatser för olika yrkeskategorier, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, 
skolledare och förvaltningsledning. 

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi 
samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 
och kollegialt lärande. 
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För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin 
kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. För fritidshemmen finns samma 
nätverksstruktur. 

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med 
kollegialt lärande som främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 16 förstelärare inom grund
och gymnasieskolan som alla har en uppdragsbeskrivning med det kollegiala lärandet som 
den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med 
huvudfokus på europeiska språkassistenter. 

Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den brist på utbildade pedagoger 
är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare O· Alla barn och elever 2018 års attitydenkät pekar på att ■ Delaktighetsindex 
inom samtliga av våra våra barn och elever i lägre barn/elever 
verksamheter känner utsträckning än tidigare upplever 

() Nöjdhetsindex elever delaktighet och har sig delaktiga i våra verksamheter 

möjlighet att påverka och att de i relativt stor 

frågor som berör dem utsträckning är nöjda med 
verksamheten. Den upplevda 
delaktigheten försämras ju äldre 
eleverna blir, men ligger på 
jämförbar nivå mellan årskurs 9 
och gymnasiet. 

Frågorna som ställs till eleverna 
har inför denna enkät 
kvalitetssäkrats och anpassats 
efter Skolinspektionens enkät och 
resultatet kan därför inte helt 
jämföras med resultaten för 2017 
eller analyseras i förhållande till 
tidigare resultat. Det vi kan dra 
slutsatser kring är att 
grundskolans åk 4-9 och 
gymnasieskolan behöver hitta 
bättre former för elevernas 
inflytande på undervisningen. 

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

• Nöjdhetsindex sig delaktiga vara delaktiga. Förskolor och 
skolor förmedlar sina mål och vårdnadshavare 
strategier till vårdnadshavare, 
som i sin tur är nöjda med det 
som förmedlas. 

V Alla barn och elever 92 % av våra barn och elever • Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra känner sig trygga i våra förskolor barn/elever 
förskolor och skolor. och skolor. Det är en bit kvar till 

vårt mål på 95 %, men trenden är 
positiv. Det är främst 
fritidshemmet och de äldre 
årskurserna i grundskolan som 
visar lägre resultat i 
trygghetsmätningen. 

0 Alla våra barn och I årskurs 3 ser vi stora skillnader i ■ Kunskapsresultat åk 3 
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Perspektiv Nämndsmål ._Kommentar Mått 

elever ges möjlighet att nå resultaten mellan enheter. ~ Kunskapsresultat åk 6 de nationella målen Dackeskolans treor har en mycket 
hög måluppfyllelse, medan övriga godkända i alla ämnen 

enheters treors resultat ligger lågt. 1·· 
En åtgärd för att komma till rätta 

"- , Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 

med ojämlikheten är att 
nyanlända elever 

bildningsförvaltningen satsar på 
en övergripande specialpedagog • Flickors 
ed uppdrag att se över hur vi kan kunskapsresultat i åk 9, 
ge eleverna en mer likvärdig meritvärde exklusive 
skola. Specialpedagogen nyanlända elever 
finansieras at statsbidrag för ökad 
jämlikhet. I årskurs tre ser vi inga ◊' Pojkars 
stora skillnader mellan pojkars kunskapsresultat i åk 9, 
och flickors resultat. meritvärde exklusive 
I årskurs sex är skillnaderna nyanlända elever 
mellan olika skolor mindre än i 0 Kunskapsresultat åk 9 årskurs tre och skillnaderna 
mellan pojkars och flickors godkända i alla ämnen -
resultat är inte exklusive nyanlända 
uppseendeväckande. På ett par elever 
enheter är förhållandet det 

.,) Kunskapsresultat åk 9 omvända från åk 9, dvs. pojkars 
resultat överträffar flickors. behörighet till 

I årskurs 9 ser vi stora skillnader i gymnasieskolan -

pojkars och flickors resultat på exklusive nyanlända 

alla typer av mätningar. Här elever 

måste skolledarna och lärarna 
• Slutbetyg gymnasiet göra ett gediget analysarbete för 

att utreda orsakerna och komma ■ Andel nyanlända som 
med förslag till inom tre år efter start på 
bärbättringsåtgärder för att språkintroduktionen blir 
pojkarnas resultat ska närma sig behöriga till ett nationellt 
flickornas. program. 
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P~rspektiv Nämndsmål Kommentar Mått . 
Gymnasieskolans slutbetyg var ■ Andel elever som inom 13,8 vilket motsvarar det mål som 

ett år efter start på nämnden satt upp. 
introduktionsprogram 

Analysen visar att de flexibla (exkl. språkintroduktionen) 
onsdagarna fungerar väl och blir behöriga till ett 
elever kan få stöd för att antingen nationellt program. 
komma ikapp då de har missat 
eller för att förstärka redan goda 
studieresultat. Resultatet är också 
ett exempel på att eleverna får det 
stöd och hjälp av lärarna som de 
är i behov av på individnivå. 
Fungerande arbetslag som sätter 
eleven i centrum kan vara ett 
resultat av detta. 

Ett strategiskt och förebyggande 
arbete kring Elevhälsan är något 
som behöver utvecklas på 
Wasaskolan och som skulle öka 
elevernas resultat ytterliggare 
liksom en gemensam plattform 
och grundsyn för hur man arbetar 
digitalt. 

Från ca 2014 och framåt, ökade 
antalet elever på 
språkintroduktion med det dubbla. 
Från ca 50-55 till som mest 128 
under 2015/2016. Ett mottagande 
som inte var förberett för det stora 
antalet, samt stor variation i 
elevernas skolbakgrund, kan vara 
orsaker till låg andel behörighet. 
En annan orsak kan vara att 
många elever blir förflyttade, 
antingen när de får 
uppehållstillstånd och blir 
kommunplacerade, eller om de får 
avslag på sin asylansökan, blir 
uppskrivna i ålder eller liknande. 
Psykisk ohälsa följer också i 
spåren av traumatiska 
upplevelser som inte hunnit 
bearbetas, omänskligt långa 
handläggningstider, (pga det stora 
antal flyktingar som kom 2015) 
vilket resulterat i oro, 
depressioner, dålig motivation och 
livslust i vissa fall. Det är svårt att 
lära in ny kunskap när man hela 
tiden oroar sig för sig själv och sin 
framtid. 

Flera av de elever som gått på 
språkintroduktion upp till 3 år, har 
förmodligen kommit i åldern 16-17 
år och därmed inte "hunnit'' nå 
behörighet för att kunna söka till · 
ungdomsgymnasiet innan de fyllt 
20 år. En del av dem har dock 
gått vidare till vux och där kunnat 
läsa gymnasiekurser i olika 
ämnen. 

Resultaten kan bero på 
förflyttningar av olika slag. förra 
året flyttade 5 elever av olika skäl. 
Samtliga hade antagligen nått 
behörighet innan läsårets slut. 
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• Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

0 Folkbibliotek ska vara Målet ej utvärderat 2018, för ■ Antal utlånade böcker 
tillgängliga för alla resultat hänvisas till bokslut 2017 

• Andelen aktiva 
låntagare av befolkningen 

< Det finns kreativa och Målet är inte utvärderat 2018. ( ) Nöjdhet - bra 
öppna mötesplatser med Utvärdering ligger i samband med aktiviteter 
bra bemötande och hög enkäten om delaktighet och 

0 Trygghet - god kvalitet på våra inflytande i årshjulet. Utvärdering 

fritidsgårdar kommer att ske under våren stämning 
2019 . 

Samhälle • Det råder en stark Bildningsnämnd 

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

etc . 

• Våra barns och Bildningsnämnd • Minska matavfall 
elevers miljömedvetande 2015 varmastsvinnet 17,64 gram 
ska öka och 2017 var det 13,35 gram 

tallrikssvinn. 

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

Ovanstående uppgifter 
rapporterade av kostenheten. 

Ekonomi • En budget i balans Utifrån redovisning, prognoser • Prognossäkerhet 
kopplat till god kvalitet i och de beräkningar som gjorts t o ekonomi 
våra verksamheter m augusti har nämnden goda 

9 Budget i balans förutsättningar att redovisa en 
budget i balans. Helårsprognos 

Il Personaltäthet visar på en positiv 
budgetawikelse på + 1,0 mkr förskolan 
totalt för nämnden, ett mindre 

• Personaltäthet överskott på + 0,36 % i 
förhållande till en total justerad grundskolan 
budget på 277, 1 mkr. 

• Personaltäthet i Detta innebär att målen gällande 
prognossäkerhet och budget i förskoleklass 

balans är uppfyllda. 
• Personaltäthet i 
fritidshemmen 

• Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

Medarbetare • Vår personal är nöjda 81 % av personalen är nöjd med • Helhetsbedömning 
med sitt arbete och sin sitt arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 
arbetssituation 

♦ All vår personal har I förskoleklass är 86 % av () Behörig personal i 
adekvat utbildning och är personalen behöriga, i grundskolan 
behöriga inom sitt grundskolan är det 89 % som är 

• Behörig personal i arbetsområde behöriga och i gymnasiet är det 
86 % av personalen som är gymnasieskolan 
behörig. 

♦ 75 % förskollärare och 54 % av personalen på förskolan () Andel personal med 
25 % barnskötare i har Lärarlegitimation (behörig förskollärarutbildning 
förskolan förskollärare). 

(> Personal i fritidshem 51 % av personalen på ::!\ Andel personal med 
fritidshemmen har pedagogisk 
Lärarlegitimation mot arbete i högskoleutbildning 
fritidshem. 
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Perspektiv Nämndsmål Komm~ntar Mått ' 

• Vår personal mår bra Bildningsnämnd • Hälsoläge 
och har ett högt hälsoläge Hälsotalet är 95,2 % friska. 

■ Bibliotekspersonal Fem av sju anställda vid ■ Andel personal med 
med adekvat utbildning biblioteken har 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 
eller2 

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

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

■ Vi uppfyller vår Ett klagomål med saklig grund har ■ Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för inkommit till bildningsförvaltingen grundskola 
grundskolan under våren 2018. 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för har inlämnats. gymnasieskolan · 
gymnasieskolan 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund @ Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för har inlämnats. biblioteken 
biblioteken 

• Vi uppfyller vår Inga klagomål med saklig grund 8 Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för har inlämnats. fritidsgårdarna 
fritidsgårdarna 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 92 

Fastställande av bildningsnamndens resultatnial för 
2019 
Dnr 2018/130 600 

Beslut 

7(17) 

1. Bildningsnämnden fastställer det förslag till resultatmål för år 2019, 
bilaga 1, som förvaltningen arbetat fram med utgångspunkt i tidigare, 
under våren 2018, presenterat årshjul för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Beskrivning av ärendet 

Under vårterminen 2018 har bildningsförvaltningen arbetat på uppdrag från 
nämnden med att förbättra förutsättningarna för uppföljning av 
verksamheten, och i en förlängning förbättra resultaten. En viktig faktor i 
detta arbete är ett tydligt, förståeligt och användbart systematiskt 
kvalitetsarbete som belyser samtliga områden som verksamheten har ansvar 
för att följa upp. Förvaltningen har arbetat fram ettårshjul som 
implementerats hos skolledarna och som från och med läsårsstarten 2018/19 
nu används i verksamheten. För att tydligare korrelera resultatmålen med de 
nya fokusområdena i det systematiska kvalitetsarbetet, har förvaltningen 
reviderat föregående års mål. Målen är väl balanserade för att omfatta 
nämndens olika verksamhetsområden och de olika perspektiv som 
kommunfullmäktige har beslutat skall ingå inom balanserad styrning. 

Före ligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att fastställa det förslag 
till resultatmål för år 2019 som förvaltningen arbetat fram med utgångspunkt 
i tidigare, under våren 2018, presenterat årshjul för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

MBL-information har ägt rum den 20 september 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-09-05. 
2. Förslag till bildningsnämndens resultatmål för år 2019. 
3. Bildningsnämndens sarnmanträdesprotokoll 2018-02-06 § 6, 

Bokslut 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (För kännedom) 

I Utdrngsbestyckande 
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1 . Overgangar 

Mål 

Eleverna upplever att avlämnande och 
mottagande skola och lärare samverkar 
vid övergångar 
NYTT! 

Mått 

Andel elever som upplever att 
samverkan vid övergångar 
fungerar bra 

Förslag till beslut 
- resultatmål 2019 

DQ ~o 
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2. Samverkan förskola/skola och hem 

Mål 

Alla vårdnadshavare är 
nöjda med verksamheten 
och känner sig delaktiga 

I Mått 

Delaktighetsindex 
vårdnadshavare 

Nöjdhefsiridex 

1
, vårdnadshavare 

I Resultat-
mål 2018 

I I I I 

DQ ~o 

I Utfall 2018 I Förslag till 
beslut -
resultatmål 
2019 

I~ I 
1 -• I I I I 

[ 93% . Minst 90 % 
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3. Normer och värden 

Mål 

A.Ua barn och elever 
känner sig trygga i våra 

, förskolor och skolor. 

Mått 

Trygghetsindex 
barn/elever 

:;:==:::====:::...======-=_,j------
--,~ Nöjdhe tsindex Alla barn och elever 

inom samtliga av våra 
verksainheter känner 

. delaktighet och har 
möjlighet att påverka 
frågor som berör dem 

barn/elever 

Resultat-mål I Utfall 2018 
2018 

DC a O'l a 

Förslag till 
beslut 
2019 

DC a 

OQ ~a 
'========;;;:::=:::::'-- -,,,-r6· % ,. __ --::-:_.- ...... -- - -

OQ ~a 
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4.Utveckling, kunskaper och lärande 

Mål 

. Alla våra barn och elever ges möjlighet 
att nå de nationella målen 

Mått 

Skolan gör eleven nyfiken på att att 
lära sig mer 
NYTT! 

Förslag till beslut -
resultatmål 2019 
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1ingsryds 
kommun 5. Inflytande och ansvar 

Mål Mått 

Delaktighets index 
samtliga a:v våra verksamheter It barn/elever 
känner delakt~ghet och har 

11 ,,,a oarn a □Il 

möjJ.ighet att paverka frågor 
som berör dem 

Det finns kreativa och 
öppna mötesplatser med 
bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar??? 

H - -·~---------/ 

...... _ . ..... ·- .-. ·~ 

Nöjdhetsindex besökare 
Bra aktiviteter 

Trygghetsindex besökare 
God stämning 

! 
1 

Resultat- Utfall 
mål 2018 
2018 

0Qlh a a 

Ej mätt 

■ 

Förslag till 
beslut 2019 

□o ~o 

75 % 

90% 
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6. Resultat 
grundskola 

Mål 

AUavårabärn 
och elever ges 
möjlighet att nå 
de nationella 
målen 

Mått Resultat-mål 
2018 

Utfall 
2018 

Förslag till beslut 
2019 

KunskapsfeSulfat ål<3;:-inå!Upj,1ylli:Jse på. · · 7[1vfiiiSt 85 %--_· 117•f% · l' Målet saminimfaller 
samtliga delprov i matematik och ov/sva I ■ · L med det nationella 
_ ·----· .. ~-l utfallet2018 
l-Kunskapsresultat åk 6 godkända i alla ämnen li Mmst-85 % -- l 80 %- -·- 1: Målet sammanfaller 

ii t _ med det nationella 
utfallet 2018 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde - exklusive ]I Min:st225 lf 224:==J Målet sammanfaller 
nyanlända elever :, ''> med det nationella 

· . ;. utfallet 2Q1] 
'
1
· Flickors kunskapsresultat åk 9-meritvärde ·- - jl Minst 225 
- exklusive nyanlända elever I 71256 • Il Målet sainmanfaller i • med det nationella 

_ __ utfallet_i o 18 
11P ojkars kunskapsresultat' åk 9 meritvärde --1 :Minst225 ~, -,7n---- -· I 191 - Målet sammanfaller 

- exklusive nyanlända elever lr · · .,.. med det nationella 
utfallet 2018 --·------------ ---- -------- - -

~ 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till Minst90 % 86% ' Målet sammanfaller 
gymnasieskolan - exklusive nyanlända elever r1' med det nationella 

r' Il utfallet 2018 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i alla ämnen - 11 75 %" "7 77 %- =1 Målet sa,n;,;-anfaller 
exklusive nyan[ända elever med det nationella 

utfallet 2018 
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Tingsryds 
kommun 

6. Resultat 
Gymnasiet 

Mål Mått 

1 Alla våra barn ! Slutbetyg gymnasiet 
--......,.--- ----- -- .,...,--

och elever ges r 

möjlighet att nå \ 
l 

de nationella 
ål'eQ. 

- Andel elever w m-får en 
i gymnasieexamen efter tre år. 

1 Andel nyanlända som inom tre år efter 
start på IMSPR blir behöriga till ett 
nationellt program. 

Andel elever som inom ett år efter start 
r på Introdulctionsprogram ( exkl. IMSPR) 
,_ qHr behöriga ti]J_e_tt nl:J:tlop._el]t progr_am. 

I 

I 

.h 

Il 
I! 

I 

-

Resultat-mål 
2018 

Minst 13,8 

----- -
50% 

--~ 
--

80% 

_.,._;.__, __ ._ 

Utfall 
2018 

Förslag till beslut 
2019 

)I 13,8 • 11 Målet sammanfaller Il med det nationella 
utfallet 2018 

,t Il med det nationella 
:..._utfallet 2018 

4% 
---- --

Målet sammanfaller 
med det nationella 

I ■ 
utfallet 2018 

I 

-·-,. 41 % Målet sammanfaller 

ll 
■: 1 

med det nationella 
i utfallet 2018 
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R 
Mål 

Tingsryds 
kommun 

Mått 

Samhälle 

Resultat-m 
ål 2018 

V åra barns jl Minska matavfall med j Minskning 

Utfall 
2018 

Förslag till beslut 
2019 

Värde för U Målet avvecklas 
2018 miljömedvetenhet ska öka I minst 10 % jämfört med I med minst 

2015 . 10 % jfr med ~ saknas 
l 2015 

--- . - -
Antal genomförda Minst 2/förskola 
samverkansproj ekt med Minst 5/grundskola 
närsamhället i Minst 
NYTT l J~ 10/gymnasieskola ,, 

1: 
,t- -

Biblioteket ska sprida Jf Antal utlånade böcker 12 böcker/ , 5 
folkbildning genom ' 1• Tas bort . invåffare 

i tillgång till litteratur och 
~I . . . -· 

invånare I -

digitala medier ~'. NYTT - Fråga kring 
' nöjdhet. Jl li 9Q°/c) 

Andelen aktiva 
-r - -.--

!1 41 % • 11 40% ll 40% 
låntagare av 

'' befolkningen 
._.:.,__ ___ ~·-•· -....:....-.... , ____, 
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Tingsryds 
kommun ~ 

Mål 

En budget i balans 
kopplat till god 

. kvalitet i våra 

Mått 

D .. ognossru<:ernet eKonom 

Ekonomi 
Resultat-mål 

• • 
I 

verksamheter 

l Avvikelse maoc 0,5 % 

j~~ ~- "! ~~ - - --· - . .. 

Budget i balans Avvikelse max o,_1t 

Utfall 
2017 

0 '2 Il 

0,3 % 

Förslag till beslut 2019 

Avvikelse max 0,5 % 

Personaltäthet förskola l; · ~ ~- ~, Hö~~t 5,4 ----7,s,4 -1 -== ~ Högst 5,4 barn/årsarbetare 
barn/årsarbetare -

, Personaltäthet grundskola 
I 

8,4 personal per 100 
elever • 

I 

8,4 personal per 100 elever 

... .. - -

Personaltäthet förskoleklass 11· 1 7,3 personal per 100 
elever • 

7,3 7,3 personal per 100 elever 

-···'--···- ·- ------~-- + 
Personaltäthet fritidshem 18,3 barn/årsarbetare 18,3 18,3 barn/årsarbetare 

:r_ __ ___ ., ______ _ •• -· -- ---- - .._ __ - --- '-------''----------~- ---~---~--
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N 
0 Mål 

Tingsryds 
kommun 

Mått 

Medarbetare 

Resultat-mål 
2018 

Utfall 2018 Utfall 
Riket 

Utfall 
kommun 
gruppen 

Förslag till 
beslut 2019 

~ 81 % , ; Il Gr 83 % Il Gr 82 
1 AU vår personal har Behörig personal i j Grund 85 % Il Grund 85 % 

adekvat utbildning öch , grundskolan och Gy80% ,.- Gy 81 % Gy 78 % Gy80% 
är behöriga inom s~tt gymnasieskolan 

Gy85% . arbetsområde 

-11 60% 
- n 57% Andel personal med 11 42% li 47% i· 60% 

, förskollärarutbildning 
· •-·-• · ·- .. ··· ·•• · •-·-·· · ·~1 · -.· ------ -~ ----•---__.--,r•1r --· ~ -- ----.,....____._.,,--- • ·- -------··•.-'""' 

Fritidshem 50 % l! Andel personal med 11 so% l 47 % / . 39 % ;r 42 % !!so % 
,, pedagogisk 
I högskoleutbildning 
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'Ilngsryds 
kommun 

Medarbetare 

Mål 

I. 
V år personal mår bra 

· och har ett högt 
hälsoläge 

: Bibliotekspersonal 
' med adekvat 

utbildning 

Mått Resultat-må 
I 2018 

,. • • !. - 11 Minst 95 % 

: 
-~ .... ---:-1 - ---

i Adekvat utbildning avser I! Minst 90 % 
i .Högskoleutb. I biblioteks-
f och inf. Vetenskap. 
2.Bibliotekarieexamen 
H, 
lB .Fristående kurser 

.__ _______ _,~ ~ändsk högsk~~~~~en_ 

· Vår personal är nöjda 
med sitt arbete och sin 

· arbetssituation 

-r-- - -
Helhets bedömning 
arbetssituationen 

Minst 80 % 

. ' 

Utfall 
2018 

• I 
I 

1r··90% (Delår . 
1 2017) • 
78% 

Utfall Utfall Förslag 
Riket kommun till 

gruppen beslut 
2019 

• • • 

Minst 90 % 

_:L J 
Minst 80 % 
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Mål 

Tingsryds 
kommun 

1.- Vi uppfyller våt tjänstegaranti för 
förskolan 

Vi uppfyller vår tjänstegaranti för 
fri tidshem 

Vi uppfyller våt tjänstegaranti för 
grundskolan 

. Vi uppfyller vår tjänstegaranti för 
gymnasieskolan 

Vi uppfyller vår tjän, 
fritids gårdarna 

Vi ~ ller vår tjänstegaranti för 
lioteken 

Process 
Mått 

Tjänstegarantin uppfylld 

Tjänstegarantin uppfylld 

Resultat
mål 

Minst 100 % 

Målet awecklas 

Minst 100 % ~, Målet aweoklas 

Målet awecklas 

Tjänstegarantin uppfylld Målet awecklas 

'•" - -~-. ~.,. - .. - .. ... ·-·•-"' 1._ -~ ·--- ---.................. <1.--'-•--·- - ·-~ .. - -

Tjänstegarantin uppfylld 

-----~--''-----~---- --- ~- --- -· -
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R I 

Tingsryds 
kommun Process 

Mål Mått Förslag till beslu 

pedagogiska uppdraget använder för pedagogiskt 
Sko'lledare ska få tid för det ~An. delen tid skolledare 1· 75 % - l. 

---~~ ~-__..._ __ ..____ __________ ~_, ~~darskap . _ ___J 
; Ökad ti'llgänglighet för medborgare och Antal införda digitala tjänster I 2 - · · -- - · ·· · ·· - --·1 
I vårdnadshavare L____ 

L
r-Ökad digital tillgängHghet i ~·- Andel dig/iaia -;n-hcler p.;-: ] [ E~ kning med minst 1 0 % per år 2019 -

verksamheterna barn/elev 2022 
--· ···• ~ --------· - . ... -- .. - ~ - - - --- . - - - -
Ökad digital kompetens i 
verksamheten 

Vår miljömedvetenhet ska öka 

Attraktionsvärdet för att arbeta inom 
· Bildningsförvaltningen ska öka. 

Andel förskollärare och ; 100 % 
lärare som tillämpar digitala 

· moment i undervisningen 

Andel miljöc; rtifi~; ~d-;··. -7r 75~0/ ~ - -=- . ~ 
enheter 

· Andel behörig persc;mal för 1 75 % 
respektive uppdrag 

---•---------~-- ---•-·•r•---•- -- • •-• -- - ---- ---• • J'---------------- -- --~--
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 93 

Fastställande av nytt resursfördelningssystem för 
Tingsryds kommuns grundskolor 
Dnr2017/45 042 

Beslut 

8(17) 

1. Bildningsnämnden fastställer det förslag till resursfördelningssystem 
som förvaltningen arbetat fram med utgångspunkt i tidigare synpunkter 
gällande socioekonomiska faktorer och förtydligande gällande 
fördelning inom organisationen. 

Beskrivning av ärendet 

I mars 2017 fick bildningsförvaltningen i uppdrag av bildningsnämnden att 
se över befmtligt resursfördelningssystem och förtydliga hänsynstagandet till 
socioekonomiska faktorer. Bakgrunden till uppdraget härleds till en tidigare 
revision under läsåret 2016/17 då synpunkter från revisionen bland annat 
behandlade ändamålsenligheten i resursfördelningssystemet. Den nuvarande 
modellen reviderades senast inför läsåret 2013/14 och nya rön och forskning 
har beaktats under framtagandet av nya resursfördelningssystemet. 

En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. 
Det innebär lika tillgång till utbildning och lika kvalitet på utbildning. 
Ytterligare en aspekt är att utbildningen ska vara kompenserande och 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen. Likvärdigheten i den svenska skolan brister dock (SKL, 
2014). 

Föregående modell baserades i sin utgångspunkt på elevpeng i förhållande 
till antal elever för respektive verksamhet. Förutom denna grundresurs 
gjordes sedan olika avräkningar baserade på bland armat stadier, 
språkundervisning och hänsyn till socioekonomisk variabel i form av 
föräldrars utbildnings bakgrund. 

Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår 
målen är föräldrarnas utbildningsnivå. Om föräldrarna har arbeten som 
kräver utbildning får ofta eleven en självbild av att hen kommer att lyckas i 
skolan och ser sig själv i framtiden med ett arbete som kräver utbildning. I 
ett hem där föräldrarna har längre utbildning innebär det också ofta 
uppväxtvillkor som gynnar den språkliga utvecklingen likväl som stöd och 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 93 fortsättning 

engagemang i barnets skolgång (SKL, 2014). Faktorns samband med 
skolresultatet är oomtvistat (Skolinspektionen, 2014). 

9(17) 

I Tingsryds kommun har man under många år följt och mätt denna variabel 
utan att få några större effekter eller genomslag i resursfördelningssystemet. 
Variationen i utbildningsbakgrund hos föräldrarna, inom kommunens 
skolenheter, är glädjande nog försumbar, vilket också gör den irrelevant som 
enskild faktor för socioekonomisk fördelning i ett resursfördelningssystem i 
nuläget. Variabeln ska fortsättningsvis följas, men vägs nu in i ett samlat 
socioekonomiskt begrepp som heter Integrationsstöd. 

Anledningen till begreppet Integrationsstöd är att kommunerna har olika 
förutsättningar och olika faktorer att ta hänsyn till. I en rapport från 
Skolverket (Kommunernas resursfördelning till grundskolor, 2013) skriver 
man; "En viktig slutsats i den här rapporten är att det inte går att hitta en 
modell för resursfördelning som passar i alla kommuner." 

I det nya begreppet Integrationsstöd beräknas för Tingsryds kommuns 
grundskolor en utökad merkostnad för barn med icke svenskt modersmål 
som varit i Sverige 5 år eller mindre. Även denna variabel (i vissa 
kommuner kallad Migrationsbakgrund) skiljer sig åt i beräkningsmodell 
mellan kommunerna, där man i vissa kommuner tar hänsyn till från vilka 
länder, vilken världsdel, högt HDI-index med mera. Tingsryds kommuns 
bildningsförvaltning har valt att inte differentiera baserat på förväntningar 
kopplade till ovanstående. Erfarenheterna från egen verksamhet och 
omvärlden pekar på att förutsättningarna hos barnen är så olika att 
ovanstående faktorer inte går att använda som en indikator, utan snarare 
endast påverkar förväntningarna på ett negativt sätt. 

Det nya resursfördelningssystemet är uppbyggt utifrån ovanstående viktiga 
faktorer; likvärdighet, integrationsstöd samt resursstöd. Basen i beräkningen 
är därför inte elevpeng kopplat till antal elever, utan tjänster kopplat till 
antal grupper och klasser och där timplanen avgör tilldelningen i 
grundbemanning. Avsikten och fördelarna med detta är att öka 
likvärdigheten för samtliga enheter i organisationen och tydliggöra hur 
mycket resurser som krävs för att uppfylla kraven på garanterad 
undervisningstid. Utöver grundbemanning beräknas integrationsstöd för 
respektive enhet, enligt ovan. Förutom dessa variabler tillkommer i 
resursfördelningssystemet ytterligare en variabel som är bildningsnämndens 
ambitionsnivå att upprätthålla en hög personaltäthet i verksamheten (i 
nuläget 8,4 personal/110 barn). Detta beräknas också per enhet och fördelas 
inom verksamheten som ett resursstöd. 

Jusrerare ~ I {[ C C 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(17) 

2018-09-25 

§ 93 fortsättning 

Samtliga av ovanstående variabler stärker de nya förtydliganden i skollagen 
(1 juli 2014), som säger att kommunen måste fördela resurser efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov. Lagen förtydligar även att det 
inom enheten är rektorns eller förskolechefens uppgift att fördela resurserna 
så att barnen och eleverna får likvärdiga förutsättningar. Med en garanterad 
grundbemanning som säkerställer lagkraven på undervisningstid, ett 
tydligare integrationsstöd, samt ett ökat resursstöd, förbättras rektorernas 
möjligheter att bygga upp en flexibel och anpassningsbar verksamhet som 
kan möta våra barn och ungdomars olika förutsättningar. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att fastställa det förslag 
till resursfördelningssystem som förvaltningen arbetat fram med 
utgångspunkt i tidigare synpunkter gällande socioekonomiska faktorer och 
förtydligande gällande fördelning inom organisationen. 

MBL-information har ägt rum den 20 september 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-09-05. 
2. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-03-22 

§ 42, Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen gällande 
resursfördelningssystemet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (För kännedom) 

acc 



~Tingsryds 
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Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 94 

Rapportering av slutlig gymnasieantagning 
Dnr 2018/22 612 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen om slutlig 
gymnasieantagning för läsåret 2018/2019. 

Beskrivning av ärendet 

11(17) 

Förvaltningsadministratör informerar om slutlig gymnasieantagning för 
läsåret 2018/2019. Av grundskolans årskurs 9-elever är det 3 8 % som är 
antagna på Wasaskolans samtliga program. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över slutlig antagning till Wasaskolan 2018. 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 95 

Redovisning av kommunens aktivitetsansvar 
Dnr 2018/132 618 

Beslut 

12(17) 

1. Bildningsnärnnden godkänner uppföljningen av Tingsryds kommuns 
aktivitetsansvar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har enligt skollagen 29 kap. 9§ ett aktivitetsansvar för 
ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Från och med den 1 juli 2018 
omfattas inte elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. 

Redovisning för våren 2018 visar att det finns 16 ungdomar under 20 år som 
inte fullföljt sin gymnasieutbildning och som inte studerar. 

Ålder Hösten2016 Våren 2017 Hösten2017 
20 2 2 5 
19 3 5 2 
18 1 1 5 
17 3 1 2 
16 0 3 1 

64 elever är inskrivna på Wasaskolans introduktionsprogram. 

Beslutsunderlag 

Våren2018 
7 
3 
3 
3 
0 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningsadministratör, 2018-09-06. 
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2018-09-25 

§ 96 

Fastställande av skolskjutsorganisationen för läsåret 
2018/2019 
Dnr 2018/131 623 

Beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer skolskjutsorganisationen för läsåret 
2018/2019. 

Beskrivning av ärendet 

Skolskjutsorganisationen innehåller skolornas tidsram.ar, planerade 
körscheman inklusive hållplatser med bussarnas morgon- och 
eftenriiddagsturer. Transportsamordnaren har i samråd med Länstrafiken, 
skolskjutsentreprenörer och kommunens skolor arbetat fram 
skolskjutsorganisation för läsåret 2018/19. Nytt avtal med 
skolskjutsentreprenör har inletts detta läsår med Flexbuss. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska fastställa 
skolskjutsorganisationen för läsåret 2018/19. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från transportsamordnare, 2018-09-04. 
2. Sammanställning över skolskjutsorganisationen för läsåret 2018/19. 

IUtdragsbestydrnndc 
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2018-09-25 

§ 97 

Fastställande av biblioteksplan för 2018/2019 
Dnr 2018/26 880 

Beslut 

14(17) 

1. Bildningsnämnden fastställer den nya biblioteksplanen, bilaga 1, som 
blir giltig för år 2018/2019. 

Beskrivning av ärendet 

Med hänvisning till tidigare beslut, Dnr 2018/26 880, har en ny 
biblioteksplan för 2018/2019 tagits fram. Den bygger på tidigare gällande 
biblioteksplan för 2017, med uppdateringar och riktlinjer för det fortsatta 
arbetet med en ny och mer omfattande biblioteksplan för åren 2019-2022. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska fastställa den nya 
biblioteksplanen som blir giltig för år 2018/2019. 

Beslutsunderlag 

I. Tjänsteskrivelse från bibliotekschef, 2018-09-07. 
2. Förslag till biblioteksplan för Tingsryds kommun år 2018/19, 

2018-09-06. 
3. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-03-20 § 27, 

Redovisning av biblioteksplan 2018. 
4. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-10-19 

§ 127, Fastställande av biblioteksplan för 2017. 



bilaga 1 BN § 97 201-8-09-25 

Tj.ngsryd.s 
Kommun 

Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 

Innehåll: 

1 Biblioteks- och skollagen 

2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 

2.1 Vision för biblioteksverksamheten kommande året 

2.2 Nämnds/inriktningsmål för biblioteksverksamheten 

2.3 Resultat för biblioteksverksamheten 

3 Prioriterade grupper inom biblioteksverksamheten 

4. Organisation av biblioteksverksamheten i Tingsryd kommun 

4.1 En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring 

4.2 Samverkan med kommuner och regioner 

5. Folkbibliotek 

5.1 Organisation av folkbiblioteken 

5.2 Öppettider för folkbiblioteken 

5.3 Tillgång till olika medier 

5.4 Tillgänglighet 

5.5 Boken kommer verksamhet 

5.6 Personalorganisation 

6. Skolbibliotek 

6;1 Skolbiblioteket - en del av skolans pedagogiska arbete 

6.2 Tillgång till böcker, tidskrifter och digitala medier 

6.3 Personalorganisation 

2018-09-06 



1. Biblioteks - och skollagen 

Bibliotekslagen, utfärdad 2013-10-31, reglerar biblioteksverksamheten får både skol- och 

folkbiblioteken. 

Biblioteken i del allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt och biblioteksverksamheten ska 

finnas tillgänglig för alla. 

Bibliotekslagen säger också att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade till användarens behov. Folkbibliotekens utbud av medier 

och tjänster ska präglas av allsidighet, kvalitet och särskilt främja läsning och tillgång till 

litteratur. Folkbiblioteken ka även verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

·Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för· att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 

deras behov och förutsättningar. 

Skollagen säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skollagen reglerar 

inte personbemanningen av skolbiblioteken. 

2 Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 

2.1 Vision för biblioteksverksamheten kommande året. 

Tingsryds kommun biblioteksverksamhet ska som övergripande arbete, genom att främja 

litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning verka för 

det demokratiska samhällets utveckling och finnas tillgängliga för alla. 

Tingsryd bibliotek kommer att hösten 2018 arbeta med mål, visioner och styrdokument på 

ett grundligt och nytt sätt, detta kommer också resultera i en ny biblioteksplan år 2019. Vi 

kommer under hösten 2018 att arbeta med observationsmetoder för att ta reda på hur våra 

besökare använder biblioteket idag. Vi kommer att göra enkäter och intervjuer med 

besökare och tjänstemän. En styrgrupp tillsätts med tjänstemän och politiker som diskuterar 

-riktning och innehåll av biblioteksplanen löpande under arbetet. Vidare använder vi oss 

befintliga styrdokument i kommunen, till exempel kulturplanen. 

Prioriterade mål och visioner närmaste året är att Tingsryd bibliotek kommer arbeta mer 

med ny teknik och erbjuda fler e-tjänster, skapande och lärande samt att vi modernisera 

våra bibliotek och lokaler. 



Skolbiblioteken skall vara en aktiv del av skolornas pedagogiska arbete och främja elevernas 
lärande och språkliga utveckling 

Parallellt med biblioteksplanen kommer vi att arbeta fram en medieplan för biblioteken i 
Tingsryd och en skolbiblioteksplan. 

2.2 Nämnds/inriktningsmål för biblioteksverksamheten 

Bildningsnämnden har fastställt följande nämnd mål för biblioteksverksamheten år 2016: 

Biblioteken sprider folkbildning genom till litteratur och digitala medier. 

Ett måf som bör ses över till kommande biblioteksplan. 

2.3 Resultatmål för biblioteksverksamheten. 

• Antal utlånade böcker. (Beräkning av antal utlån genom mätning i förhållande till antalet 
invånare.) 
Målet här är satt till 12 böcker/invånare. Fyll i eller maif a antalet. 

• Andelen aktiva låntagare av befolkningen 
Målet här är satt till 40 %. Fyll i eller maila antalet. 

• Andel personal med 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 
Målet här är satt till 90 % och din uppgift är att fylla i hur stor andel med adekvat utbildning 
du har idag. 

Resultatmål som också bör ses över för att bättre passa biblioteksvanor idag. 

3. Prioriterade grupper inom biblioteksverksamheten 

- Prioriterade grupper som biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt är 
följande grupper: 

- personer med funktionsnedsättning 

De nationella minoriteterna 

- Nyanlända kommuninvånare med andra modersmål 

Dessa tre är enligt lag prioriterade grupper. I Tingsryd ägnar vi även särskilt uppmärksamhet 
åt: 

-Barn unga 

-Äldre i ordinärt boende 



4. Organisationen av biblioteksverksamheten i Tingsryd kommun 

4.1 En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring. 

Folk- och skolbiblioteken ingår i en gemensam organisation inom bildningsförvaltningen. 

Verksamheten leds av en bibliotekschef med personal och budgetansvar. 

Bibliotekspersonalen ingår i den sammanhållna biblioteksorganisationen men har alla 

samtidigt en lokal förankring inom biblioteken. Skolbibliotekarierna ingår också i den här 

organisationen men ingår även i respektive skolas organisation och pedagogiska arbete och 

har där rektor som lokal arbetsledare. 

4.2 Samverkan med kommuner och regioner 

Biblioteksverksamheten inom Tingsryd kommun ska sträva efter att ingå i samverkan med 

andra kommunala bibliotek och delta i regional samverkan. Bibliotekschefen har ett särskilt 

ansvarar för att vi är delaktiga i .de sammanhang där vi bör vara representerade. 

5. Folkbibliotek 

5.1 Organisation av folkbiblioteken 

Biblioteken finns tre folkbibliotek belägna i Tingsryd, Ryd och Rävemåla. 

Tingsryds bibliotek är kommunens huvudbibliotek. 

5.2 Öppettider för folkbiblioteken 

Huvudbiblioteket i Tingsryd har följande öppettider: 

Måndag-fredag 

Lördag 

kl. 10-18.30 

kl. 10-13 

Folkbiblioteket i Ryd följande öppettider: 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Folkbiblioteket i Rävemåla 

kl. 10-13, 15-18.30 

kl. 10-13, 15-17 

kl. 10-13, 15-18.30 

kl. 10-13, 15-17 

kl. 10-13 

Tisdag kl. 10-13, 16-19 

Torsdag kl. 10-13, 16-19 



5.3 Tillgång till olika medier 

I biblioteken ska utbudet av medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet. Utbudet 

ska omfatta tryckt material och digitala medier. För informationssökningen används digitala 

medier. Olika sorters medier och nya sätt att läsa kräver ett nytt förhållningssätt och nya 

kompetenser. Tingsryd bibliotek kommer att sträva efter att öka användningen av e-tjänster 

och den digitala kompetensen bland personal och invånare. Under hösten 2018 kommer en 

medieplan att utarbetas. 

5.4 Tillgänglighet 

För att alla våra kommuninvånare ska ha tillgång till bibliotek måste lokalerna vara lätt 

tillgängliga, även för personer med olika funktionsnedsättningar. Lokalerna ska erbjuda en 

välkomnande och kreativ miljö som inspirerar till lärande och skapande. Ny teknik ska synas 

och uppmuntras i biblioteksrummet. 

Från och med hösten 2018 finns det utlämningsställen i samarbete med hemtjänsten på 

följande orter, Konga, Linneryd., Väckelsång och Urshult. Vilket ökar tillgängligheten 

ytterligare för kommuninvånarna. 

5.5 personalorganisationen 

Inom folkbiblioteken finns personal inom olika typer av tjänster, ansvarsområden och 

kompetenser. Det är av högsta vikt att personalen genomgår fortlöpande 

kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterad inom området. Både extern och intern 

fortbildning uppskattas. Med tanke på Tingsryd kommun storlek är det av extra vikt att 

kontinuerlig omvärldsbevakning sker. 

6 Skolbibliotek 

6.1 Skolbiblioteket - en del av skolans pedagogiska arbete. 

En utförlig skolbiblioteksplan kommer att arbetas fram under hösten 2018. 

Skolbiblioteket har en given pedagogisk roll i skolans organisation. Via skolbiblioteket får 

eleverna tillgång till databaser och ett brett utbud texter i olika format och anpassade till 

åldersgrupp, ämne och individuella behov. I det läsfrämjande och lässtimulerande arbetet är 

skolbiblioteken en tillgång för skolan och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekariens viktigaste 

uppgift är att vara en del av den pedagogiska processen och att stödja elevernas lärande när 

det gäller förmåga att ·läsa och läsförståelse. 

lnformationssökning och källkritik är också viktiga områden att behärska. När varje elev får 

en egen dator kommer skolbibliotekariens kunskaper till extra stor användning. 

6.3 Tillgång till böcker och olika digitala medier 

På varje skola ska det finnas ett fysiskt skolbibliotek med böcker och tillgång till olika digitala 

medier. Vid informationssökning används i första hand digitala databaser och sökmotorer. 



Genom e-media och e-böcker finns det stora fördelar med att alla elever i varje klass kan få 

tillgång till samma bok och läsa samma texter. 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 98 

Inkomna motioner, medborgarförslag och skrivelse 
Dm 2018/104 610, Dm 2018/105 610, 
Dm 2018/101 610, Dm 2018/91 611 

Beslut 

15(17) 

1. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en F-6 skola i Konga. Utredningen skall belysa 
elevunderlag, lokaler, ekonomi och rekryteringsunderlag för personal. 

2. Utredningen skall vara klar innan 2018 års utgång. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått två motioner och ett medborgarförslag om F-6 
skola i Konga på remiss från kommunfullmäktige. Den ena motionen är 
inlämnad av Vänsterpartiet som yrkar att bildningsnämnden ska få i uppdrag 
att starta upp en F-6 skola på Örmoskolan i Konga. Den andra motionen är 
inlämnad av Centerpartiet som yrkar att Tingsryds kommun ska besluta att 
omvandla Örmoskolan till en F-6 skola och att genomföra detta etappvis där 
utökning sker med ett år i sänder tills det finns en F-6 skola i Konga. 
Inkommit medborgarförslag :framhåller önskemål om att återigen införa 
årskurs F-6 på Örmoskolan, vilket enligt förslagsställarna skulle gynna hela 
kommunen och skriver vidare att Konga är den enda kommundel i Tingsryds 
kommun där en F-6 skola inte finns. 

Utöver ovanstående har bildningsnämnden även fått in en skrivelse från 
Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för F-6 skola i Konga. I 
skrivelsen föreslår partiet att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en F-6 skola i Konga. Utredningen skall belysa 
elevunderlag, lokaler och ekonomin. Utredningen skall vara klar innan 2018 
års utgång så ställningstagande kan tas i god tid för att eventuellt planera för 
att årskurs 4 går kvar från höstterminen 2019. 

Bildningsnämndens ordförande lyfter motionerna, medborgarförslaget och 
skrivelsen för vägledning kring hur nämnden vill att dessa ska hanteras. 
Bildningsnämnden diskuterar ärendet. 

Justerare ~ t \ \ I 
Wtt {l~ 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 98 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-06-11 § 90, 
Inkomna medborgarförslag. 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-06-11 § 88, 
Inkomna motioner. 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-06-11 § 88, 
Inkomna motioner. 

4. Skrivelse från Socialdemokraterna, 2018-06-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

16(17) 

Nämnden föreslår att bildningsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en F-6 skola i Konga. Utredningen skall belysa 
elevunderlag, lokaler, ekonomi och rekryteringsunderlag för personal. 
Vidare skall utredningen vara klar innan 2018 års utgång. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige (För kännedom) 

Justerare ~I 
1 

\ I 
~ acc 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-25 

§ 99 

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

Beslut 

17(17) 

1. Bildningsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med någon 
kommande kurs/konferens eller någon återrapportering ifrån tidigare 
kurs/konferens. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden konstaterar att det inte är aktuellt med någon kommande 
kurs/konferens. Det finns heller ingen som har något att återrapportera ifrån 
tidigare kurs/konferens. 

IUtdrngsbestyrkande 


