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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 62 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

2(23) 

1. Bildningsnämnden kompletterar dagordningen med ett extra ärende 
gällande godkännande av avtalsförslag för samarbete och samverkan 
inom region Samverkan Sydost. 

2. För övrigt fastställer bildningsnämnden dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bildningschefen informerar om att dagordningen bör kompletteras med ett 
ärende gällande godkännande av avtalsförslag för samarbete och samverkan 
inom region Samverkan Sydost. 

I Utdragsbestyckandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23) 

2019-08-27 

§ 63 

Meddelanden 
Dm BN/2019:29 1.2.7 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen om inkomna meddelanden 
under perioden 2019-06-01 - 2019-08-09. 

Beskrivning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till bildningsnämnden under perioden 
2019-06-01 - 2019-08-09: 

Avsändare 
Skolverket 

Handling 
Beslut om statsbidrag för 
fler anställda i lågstadiet 
för 2019/2020 

Diarienr Handlingsnr 
BN/2019:259 2019:539 

Skolverket Beslut om statsbidrag för BN/2019:260 2019:540 
fritidshemssatsningen för 
2019 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige BN/2019:253 2019:529 
2019-06-24 § 100 
Motion om rapport 
gällande hållbar ekonomi 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 
2019-06-24 § 114 
Delårsrapport 1:2019 
Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 
2019-06-24 § 93 
lnfmmation om beslut 
om budget 2020 

I Utdrng,;bestyckandc 

BN/2019:80 2019:530 

BN/2019:34 2019:528 
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§ 63 f011sättning 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten 

Arbetstagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(23) 

2019-08-27 

Kommunstyrelsen 
2019-06-10 § 176 
Budget, skattesats och 
låneram 2020 samt 
ekonomisk plan 
2021-2022 

BN/2019:34 2019:454 

Kommunstyrelsen BN/2019:197 2019:455 
2019-06-10 § 196 Rutin 
för ekonomisk 
rapp011ering 

Kommunstyrelsen 
2019-06-10 § 197 
Bildningsnämndens 
begäran om extra 
budgetmedel för 
merkostnader inom 
gymnasieskolan 

BN/2019:84 2019:456 

Kopia på polisanmälan BN/2019:255 2019:532 
rörande skadegörelse på 
Trojaskolan 

Kopia på polisanmälan BN/2019:237 2019:507 
rörande skadegörelse på 
Trojaskolan 

Synpunkter och frågor 
angående arbetskläder i 
barnomsorgen 

I Utdragsbesty,kande 

BN/2019:293 2019:663 
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§ 64 

Delegationsbeslut 
Dnr BN/2019:27 1.2.3 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

1. Bildningsnämnden tar emot redovisningen av anmälda 
delegations beslut under perioden 2019-06-01 - 2019-08-09. 

Beskrivning av ärendet 

5(23) 

Följande delegationsbeslut har inkommit till bildningsnämnden under 
perioden 2019-06-01 -2019-08-09: 

Delegat Beslut Besluts beteckning Handlingsnr 
Bildningschef Beviljad busskort BN DEL/2019 § 33 2019:569 

Bildningschef Beviljad bus sk ort BN DEL/2019 § 35 2019:573 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 27 2019:557 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 28 2019:559 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 29 2019:561 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 30 2019:563 

Bildningschef Beviljad bussko1i BN DEL/2019 § 34 2019:571 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 32 2019:567 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 31 2019:565 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 37 2019:577 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 39 2019:581 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 42 2019:587 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 43 2019:589 

Bildningschef Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 44 2019:591 

Justerare I Utdrngsbesty,kando 

/-1 f 6-) 
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Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

B ildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

/0lf w 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(23) 

2019-08-27 

Beviljad bussk01t BN DEL/2019 § 41 2019:585 

Beviljad bussk01t BN DEL/2019 § 40 2019:583 

Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 45 2019:593 

Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 36 2019:575 

Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 46 2019:595 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 38 2019:579 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 55 2019:613 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 48 2019:599 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 49 2019:601 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 50 2019:603 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 51 2019:605 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 52 2019:607 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 53 2019:609 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 54 2019:611 

Beviljad skolskjuts BN DEL/2019 § 47 2019:597 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 57 2019:617 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 58 2019:619 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 59 2019:621 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 60 2019:623 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 61 2019:625 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 62 2019:627 

I Utdrugsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(23) 

2019-08-27 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 63 2019:629 

Avslag skolskjuts BN DEL/2019 § 56 2019:615 

Beslut om tecknande BN DEL/2019 § 65 2019:661 
av avtal angående 
Litteratur och media, 
kategori Musik 

Beslut om tecknande BN DEL/2019 § 64 2019:660 
av avtal angående 
Litteratur och media, 
kategori DVD och 
TV-spel 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 65 

Information från bildningsförvaltningen 
Dm BN/2019:28 1.2.7 

Beslut 

8(23) 

1. Bildningsnämnden tar emot infmmationen från bildningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningschefen informerar om: 

- att bemanningen inför det nya läsåret ser bra ut. 
- den pågående renoveringen av biblioteket i Tingsryd. 
- att biträdande rektorn i rektorsområde 1 har tilldelats chefskapet för den 

kommunala fritidsgårdverksamheten. 
- inkommen och beslutad ansökan om skolpliktens upphörande på grund av 

varaktig utlandsvistelse, Dm BN/2019:270 7.1.1. 
- pågående kapacitetsutredning gällande våra förskolor. 
- inkommen och besvarad ansökan om stipendium från skolväsendes 

samfond, Dm BN/2019:287 3.9.2. 
- skolfotoavtal för läsåret 2019/2020. 

MBL-infmmation har ägt rum den 22 augusti 2019. 

I Utdrngsbestyckandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 

2019-08-27 

§ 66 

Välkomnande av ny rektor 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden välkomnar ny rektor för rektorsområde 4, Wasaskolan i 
Tingsryd. Den nyanställde presenterar sig för ledamöterna i 
bildningsnämnden. 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 67 

Rapportering av slutlig gymnasieantagning 
Dnr BN/2019:84 7.6.1 

Beslut 

1. Bildningsnämnden tar emot info1mationen om slutlig 
gymnasieantagning för läsåret 2019/2020. 

Beskrivning av ärendet 

10(23) 

Förvaltningsadministratören inf01merar om slutlig gymnasieantagning för 
läsåret 2019/2020. Av grundskolans årskurs 9-elever är det 56 % som är 
antagna på Wasaskolans samtliga program. 

MBL-inf01mation har ägt rum den 22 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över slutlig antagning till Wasaskolan 2019. 

I Utdrngsbestyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 68 

Wasaskolans programutbud inför läsåret 2020/2021 
Dnr BN/2019:340 7.6.1 

Beslut 

11(23) 

1. Bildningsnämnden åte1Temitterar ärendet till bildningsförvaltningen för 
framtagande av mer omfattande beslutsunderlag. 

2. Bildningsnämnden tar åter upp ärendet den 24 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsförvaltningen har under flera år följt utvecklingen på sökbilden för 
Wasaskolans program. Ambitionen har under lång tid varit att erbjuda ett 
brett och bra programutbud som attraherar ungdomar att välja Wasaskolan. 
Analysen visar dock att söktalen för flera program ligger kontinuerligt lågt. 
En aktuell nulägesanalys utifrån rådande arbetsmarknad och 
utbildningstrender i kommunen och regionen är därför önskvärt för att 
kunna presentera ett framtida ekonomiskt hållbart programutbud på 
Wasaskolan. 

Under höstte1minen 2019 kommer Wasaskolan att marknadsföra och 
inf01mera om sina utbildningsprogram inför gymnasievalet för läsåret 
2020/2021. Information kommer att förmedlas bland annat via öppet hus, 
sociala medier och programbroschyr. Valet av gymnasieutbildning 
genomförs i februari 2020. 

Befintliga utbildningsprogram på Wasaskolan: 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
Ekonomiprogrammet (EK) 
Industritekniska programmet (IN) 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
Teknikprogrammet (TE) 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 
Introduktionsprogrammet (IM) 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att Wasaskolan, när det 
gäller gymnasievalet inför läsåret 2020/21, erbjuder samma programutbud 
som erbjöds inför föregående gymnasieval. Det innebär att samtliga 
befintliga program som skolan i dagsläget erbjuder görs sökbara för elever 

I Utdrngsbostyckandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(23) 

2019-08-27 

§ 68 f01tsättning 

inför kommande läsår. Vidare att bildningsförvaltningen får i uppdrag att i 
samband med gymnasievalet februari 2020 presentera en aktuell analys av 
elevsök, kommunens näringslivsbehov samt reviderat ekonomiskt hållba1t 
programutbud för Wasaskolan. 

MBL-information har ägt rum den 22 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-08-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammanträdet ajourneras kl.I 0. 5 0-1 1. 00 för överläggning i paitigrupper. 

Mikael Andersson (C), Annica Hägg-Johansson (C) och Emmeli Uleskog 
(TiA) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Ann-Louise Viking (SD) önskar mer omfattande underlag för att kunna fatta 
beslut i ärendet och yrkar därför på åtenemiss. 

Sammanträdet aj oumeras kl.11.10-11.20 för överläggning i paitigrupper. 

Anette Weidenmark (KD) instämmer i Ann-Louise Vikings (SD) yrkande. 

Mikael Andersson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Besluts gång 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Ann-Louise Vikings (SD) 
förslag om åtenemiss och Mikael Anderssons (C) förslag om att ärendet ska 
avgöras idag för beslut. Förslag 1 innebär att bildningsnämnden ska 
åtenemittera ärendet. Förslag 2 innebär att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande Marie Fransson (M) ställer förslag 1 och 2 mot varandra och 
finner att bildningsnämnden bifaller förslag 1. 
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2019-08-27 

§ 69 

Information om utdelade stipendier inom barn- och 
fritidsprogrammet och individuella programmen 
Dm BN/2019:297 3.9.2, Dnr BN/2019:298 3.9.2 

Beslut 

13(23) 

1. Bildningsnämnden tar emot info1mationen om vilka elever från 
Wasaskolans barn- och fritidsprogram och individuella programmen 
som tilldelats nämndens stipendier i samband rried studenten 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Den 24 maj 2017 (BN § 28/2017) beslutade bildningsnämnden att inrätta tre 
stipendier till en summa av totalt tvåtusen kronor för elever som tar 
studenten från barn- och fritidsprogrammet på Wasaskolan. Vidare 
beslutades att mentorerna för programmet årligen i nämndens 
augustisammanträde ska redovisa vilka som fått stipendierna och 
motiveringen till varför dessa utsågs. 

Den 22 maj 2018 (BN § 52/2018) beslutade bildningsnämnden att imätta 
fyra stipendier till en summa av totalt tvåtusen femhundra kronor för elever 
som avslutar IM-program på Wasaskolan. Vidare beslutades att det årligen 
på bildningsnämndens augustisammanträde ska redovisas vilka som fått 
stipendierna och medföljande motivering. 

Bildningschefen och nämndsekreteraren redovisar vilka elever från 
Wasaskolans barn- och fritidsprogram samt individuella programmen som 
tilldelats nämndens stipendier i samband med studenten 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Intyg över de elever som tilldelats stipendier inom barn- och 
fritidsprogrammet och individuella programmen. 

2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-05-22 § 52, 
Stipendium inom IM. 

3. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-05-24 § 28, 
Stipendium inom barn- och fritidsprogrammet. 

I Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(23) 

2019-08-27 

§ 70 

Redovisning av åtgärder i syfte att nå en budget i balans 
Dnr BN/2019:80 1.4.1 

Beslut 

1. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till att 
rappo1iering av handlingsplan för budget i balans sker 24 september 
2019. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsförvaltningen har under året arbetat med att anpassa verksamheten 
i förhållande till budget. Vid delårsbokslut 1 prognostiserades ett mindre 
underskott på helåret 2019. Enligt ekonomiska rntiner skulle en 
handlingsplan presenteras under augusti månads nämndsmöte. Ett fle1ial 
anpassningar har gj01is under året, inte minst personalplaneringen för 
höstteiminens staii i våra förskolor och skolor. Utfallet av dessa 
förändringar är dock inte ekonomiskt säkerställda i dagsläget. De 
ekonomiska prognoserna är otillräckliga och flera faktorer behöver 
säkerställas för att förvaltningen ska kunna presentera en trovärdig och 
lämpligt avvägd handlingsplan som konelerar konekt med eventuell 
budgetavvikelse. Bildningsförvaltningen kommer därför söka mer stöd från 
ekonomiavdelningen under tidsperioden fram till kommande nämnd och 
föreslår att en handlingsplan presenteras per 24 september 2019. 

MBL-inf01mation har ägt rnm den 22 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-08-23. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-06-10 § 175, 

Delårsrapp01i 1:2019 Tingsryds kommun. 
3. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-05-21 § 43, 

Delårsrapp01i 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbestyclmnde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 71 

Rapportering av kunskapsresultat 
DnrBN/2019:311 1.9.3 

Beslut 

15(23) 

1. Bildningsnämnden tar emot rapporteringen av kunskapsresultaten för 
läsåret 2018/2019. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsledaren rappo1ierar om kunskapsresultaten för läsåret 
2018/2019. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över kunskapsresultaten för läsåret 2018/2019. 

I Utdrng,besty,kand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23) 

2019-08-27 

§ 72 

Medborgarförslag om att öppna nattis med barnomsorg 
kvälls- och nattetid 
Dnr BN/2019:3 1.2.2 

Beslut 

1. Bildningsnämnden antar följande yttrande över medborgarförslag om att 
öppna nattis med barnomsorg kvälls- och nattetid; 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget gällande utökade 
öppettider på kvälls- och nattetid för förskolan. Frågan är en komplex 
avvägning mellan möjligheterna till förvärvsarbete för vårdnadshavare, 
kostnader och möjligheter för verksamheten att tillmötesgå behovet, 
samt barnens mående och välbefinnande i vaije unikt fall. 

I dagsläget finns väldigt lite forskning gällande för- och nackdelar med 
Nattis ur bai·nperspektivet. Merpaiien av diskussionen förs av 
medborgare, tjänstemän och politiker. Några böcker, avhandlingar och 
artiklar hm publicerats som berör området, (till exempel boken 
"Relationskoden" av Eva Rusz och "För att man saknar nästan 
föräldrarna ... eller mycket!" - En studie om hur barn berättar om sin 
vistelse på ob-förskolan", av Valeria Aliaga & Hodan ldle). Slutsatsen 
av dessa är dock att det är oerhöii individbaserat utifrån vilket schema, 
vilka tider, vilka förflyttningar mellan hem, förskola, nattis och fritids 
som måste ske för respektive barn, hur vida det gynnar barnet eller inte. 
Stor försiktighet bör dock tas till lämpligheten att förflyttas mellan både 
"ordinarie" förskoleverksamhet på dagen och "nattisverksamhet" på 
kvälls/nattid - för bainets bästa. 

Samma sak gäller så klaii möjligheten för vårdnadshavare att 
förvärvsarbeta. Självklaii också enmmt individuellt från fall till fall med 
möjligheterna till andra arbetstider, familjenätverk, ensamstående kontra 
paiiner med mera. I vissa fall kan enda lösningen för vårdnadshavare 
vara någon fmm av omsorg i privat eller kommunal regi. 

Bildningsförvaltningen i Tingsryd har fått förfrågningar vid ett flertal 
tillfällen tidigare under 2000-talet, dels motion 2010 och 2015, samt 
medborgarförslag 2016. Dessa undersökningar har föranlett både 
enkätundersökning bland vårdnadshavare samt förfrågning och 
undersökning till respektive rektorsområde. 

I Utdrngsbesty,kande 
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Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 72 fo1isättning 

Intresset har dock varit förhållandevis lågt och berört ett fåtal 
vårdnadshavare. Även årets undersökning (2019) ställd till 
förskolecheferna i respektive rektorsområde har visat samma låga 
intresse från vårdnadshavarna. 

17(23) 

Med ett lågt antal barn i en N attisverksamhet skulle kostnaderna för att 
bedriva verksamheten bli orimligt höga för nämnden. Dessa kostnader är 
inte heller något som bildningsnämnden har möjlighet att hantera inom 
befintlig budgetram. För att använda samma räkneexempel som tidigare 
yttrande (Dnr 2015/30 710) skulle kostnaderna för att hålla öppet fyra 
kvällar/nätter bli en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor. Om 
öppettiderna även skulle gälla under helger stiger det till cirka 
2,5 miljoner i kostnadsökning. Ovanstående exempel förutsätter att 
befintliga lokaler i verksamheten kan användas även för Nattis. 
Beroende på vilka arbetstidsscheman vårdnadshavarna har hos berörda 
företag, vårdinrättningar med mera kan detta innebära problem att 
använda samma lokaler om öppettider för dag- och nattverksamhet 
krockar. I ett sådant fall kan det innebära nyanskaffning av lokal för att 
bedriva kvälls- och nattomsorg, med ytterligare kostnadsökningar. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått ett medborgarförslag om att öppna nattis med 
barnomsorg kvälls- och nattetid på remiss från kommunfullmäktige. 
Bildningsnämnden förväntades yttra sig över medborgarförslaget och 
bildningsförvaltningen har arbetat fram följande förslag till yttrande; 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget gällande utökade 
öppettider på kvälls- och nattetid för förskolan. Frågan är en komplex 
avvägning mellan möjligheterna till förvärvsarbete för vårdnadshavare, 
kostnader och möjligheter för verksamheten att tillmötesgå behovet, samt 
barnens mående och välbefinnande i varje unikt fall. 

I dagsläget finns väldigt lite forskning gällande för- och nackdelar med 
Nattis ur barnperspektivet. Merparten av diskussionen förs av medborgare, 
tjänstemän och politiker. Några böcker, avhandlingar och aiiiklar har 
publicerats som berör området, (till exempel boken "Relationskoden" av 
Eva Rusz och "För att man saknar nästanföräldrarna ... eller mycket!"-En 
studie om hur barn berättar om sin vistelse på ob-förskolan", av Valeria 

I Utdrngsbestyd<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(23) 

2019-08-27 

§ 72 fortsättning 

Aliaga & Hodan Idle) . Slutsatsen av dessa är dock att det är oerhöii 
individbaserat utifrån vilket schema, vilka tider, vilka förflyttningar mellan 
hem, förskola, nattis och fritids som måste ske för respektive barn, hur vida 
det gynnar barnet eller inte. Stor försiktighet bör dock tas till lämpligheten 
att förflyttas mellan både "ordinarie" förskoleverksamhet på dagen och 
"nattisverksamhet" på kvälls/nattid - för barnets bästa. 

Samma sak gäller så klaii möjligheten för vårdnadshavare att förvärvsarbeta. 
Självklaii också en01mt individuellt från fall till fall med möjligheterna till 
andra arbetstider, familjenätverk, ensamstående kontra paiiner med mera. I 
vissa fall kan enda lösningen för vårdnadshavare vara någon f01m av omsorg 
i privat eller kommunal regi. 

Bildningsförvaltningen i Tings1yd har fått förfrågningar vid ett fle1ial 
tillfällen tidigare under 2000-talet, dels motion 2010 och 2015, samt 
medborgarförslag 2016. Dessa undersökningar har föranlett både 
enkätundersökning bland vårdnadshavare samt förfrågning och 
undersökning till respektive rektorsområde. Intresset har dock varit 
förhållandevis lågt och beröii ett fåtal vårdnadshavare. Även årets 
undersökning (2019) ställd till förskolecheferna i respektive rektorsområde 
har visat samma låga intresse från vårdnadshavarna. 

Med ett lågt antal barn i en Nattisverksamhet skulle kostnaderna för att 
bedriva verksamheten bli orimligt höga för nämnden. Dessa kostnader är 
inte heller något som bildningsnämnden har möjlighet att hantera inom 
befintlig budgetram. För att använda samma räkneexempel som tidigare 
yttrande (Dm 2015/30 710) skulle kostnaderna för att hålla öppet fyra 
kvällar/nätter bli en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor. Om 
öppettiderna även skulle gälla under helger stiger det till cirka 
2,5 miljoner i kostnadsökning. Ovanstående exempel förutsätter att 
befintliga lokaler i verksamheten kan användas även för Nattis. Beroende på 
vilka arbetstidsscheman vårdnadshavarna har hos berörda företag, 
vårdimättningar med mera kan detta innebära problem att använda samma 
lokaler om öppettider för dag- och nattverksamhet krockar. I ett sådant fall 
kan det innebära nyanskaffning av lokal för att bedriva kvälls- och 
nattomsorg, med ytterligare kostnadsökningar. 

MBL-info1mation har ägt rum den 22 augusti 2019. 

Justerare 

/IF Cu I Utdrngsbesty,kand, 
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§ 72 fortsättning 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-07-03. 

19(23) 

2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-04-16 § 37, Inkomna 
medborgarförslag. 

3. Remiss från kommunfullmäktige, Medborgarförslag om att öppna nattis 
med barnomsorg kvälls- och nattetid, 2019-02-26. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyckande 
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§ 73 

Inkommen motion 
Dm BN/2019:182 1.2.6 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 

2019-08-27 

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om att inleda ett samarbete mellan 
Tings1yds kommuns skolor och polishögskolan på remiss från 
kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna som 
yrkar att bildningsnärnnden ska få i uppdrag att kontakta polishögskolan i 
Växjö för att se om ett samarbete mellan polishögskolan och Tings1yds 
kommuns skolor skulle vara aktuellt, samt att sedan presentera resultatet av 
kontakten för bildningsnärnnden. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss från kommunfullmäktige, Motion om att inleda ett samarbete 
mellan Tings1yds kommuns skolor och polishögskolan, 2019-05-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ann-Louise Viking (SD) instämmer i Mikael Anderssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbosty,kandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 74 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr BN/2019:30 2.2.3 

Beslut 

21(23) 

1. Bildningsnämnden tar emot infonnationen om att det är invigning av det 
nyrenoverade stationshuset i Tingsryd den 5 september 2019 kl.15.00. 

2. Bildningsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019 staiiar kl.13 .00 
och sammanträdet den 19 november 2019 flyttas till den 18 november 
2019 kl.08.30. 

3. Bildningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare genomför 
gemensamt verksamhetsbesök den 24 september 2019 kl.13.00-16.00 på 
Wasaskolan och den 22 oktober 2019 kl.08.30-12.00 på Dackeskolans 
låg- och mellanstadium. 

4. Bildningsnämnden utser Mikael Andersson (C) till att representera 
bildningsnämnden vid vård- och omsorgsprogrammets programråd den 
9 oktober 2019 kl.13.00. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Andersson (C) inf01merar om att det är invigning av det 
nyrenoverade stationshuset i Tingsryd den 5 september 2019 kl.15.00. 

Bildningsnämndens presidium föreslår att nämndens sainmanträde den 
22 oktober 2019 staiiar kl.13 .00 och att sammanträdet den 19 november 
2019 flyttas till den 18 november 2019 kl.08.30. 

Bildningsnämndens presidium föreslår att bildningsnämndens ordinarie 
ledamöter och ersättare ska genomföra gemensaint verksamhetsbesök den 
24 september 2019 kl.13.00-16.00 på Wasaskolan och den 22 oktober 2019 
kl.08.30-12.00 på Dackeskolans låg- och mellanstadium. 

Upptas till behandling: val av representant att delta vid vård- och 
omsorgsprogrammets programråd på Wasaskolan den 9 oktober 2019 
kl.13.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 

2019-08-27 

§ 7 4 fotisättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) anmäler intresse till att representera 
bildningsnämnden vid vård- och omsorgsprogrammets programråd den 
9 oktober 2019 kl.13.00. 

Beslutet skickas till 
Rektor Ro4 

rtdrngsbestyckande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-08-27 

§ 75 

Extra ärende, Godkännande av avtalsförslag för 
samarbete och samverkan inom region Samverkan 
Sydost 
Dnr BN/2019:341 2.6.4 

Beslut 

23(23) 

1. Bildningsnämnden godkänner presenterat avtalsförslag för samarbete 
och samverkan inom region Samverkan Sydost. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har sedan tidigare ett avtal för samarbete och samverkan 
inom region Samverkan Sydost. Avtalet grnndar sig på en gemensam 
strävan för kommuner/gyrnnasieförbund att tillsammans stärka och utveckla 
hela samverkansområdet till att vara en attraktiv gymnasieregion där 
eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. A vtalspaiter är Kalmarsunds 
gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner), 
och kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, 
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tings1yd och Växjö. 

Vissa delar i det nuvarande avtalet behöver revideras och bildningschefen 
presenterar ett reviderat avtalsförslag för bildningsnämnden. 
Bildningschefen föreslår att bildningsnämnden ska godkänna det 
presenterade avtalsförslaget. 

Besluts underlag 

1. A vtalsförslag för samarbete och samverkan inom region Samverkan 
Sydost. 

I Utdrngsbescy,kandc 


