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Bildningsnämnden 

2020-03-24 

2020-03-31 
Datum då 

anslaget tas ned 2020-04-22 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

Elisabet Ekberg 

I Utdrngsbesty,kande 

1(22) 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 19 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

HF uJ 
I Utdrngsbosty,knnd, 

2(22) 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

HF 

§ 20 

Anmälan av jäv 
Dm BN/2020:16 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

1. Bildningsnämnden noterar att ingen ledamot anmäler jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

3(22) 

Bildningsnämndens ledamöter har möjlighet att anmäla om de är jäviga i 
förhållande till något ärende på dagordningen. 

I Utdrngsbostyckand, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

/1( 

§ 21 

Meddelanden 
Dm BN/2020: 17 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) 

2020-03-24 

1. Bildningsnämnden tar emot info1mationen om inkomna meddelanden 
under perioden 2020-01-25 -2020-03-06. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till bildningsnämnden under perioden 
2020-01-25 -2020-03-06: 

Avsändare Handling Diarienr Handlingsnr 
Skolverket Beslut om statsbidrag BN/2020: 102 2020:256 

för bättre 
språkutveckling i 
förskolan för 2020 

Skolverket Beslut om statsbidrag BN/2020:85 2020:185 
för gymnasieskolans 
introduktionsprogram 
för 2020 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige BN/2019:428 2020:120 
2020-02-03 § 11 Svar 
på motion (C) om att 
göra Örmoskolan till 
en F-6 skola 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige BN/2019:427 2020:119 
2020-02-03 § 12 Svar 
på motion (V) om F-6 
skola i Konga 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige BN/2019:426 2020:118 
2020-02-03 § 13 Svar 
på medborgarförslag 
om att införa F-6 skola 
på Örmoskolan 

I Utdrngsbesty,kande 
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~kommun 
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Justerare 

§ 21 fo1isättning 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Polismyndigheten 

Kommunfullmäktige 

Polismyndigheten 

/1F 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) 

2020-03-24 

Kommunfullmäktige BN/2020:68 2020:115 
2020-02-03 § 3 Val av 
ordförande i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige BN/2019:448 2020:116 
2020-02-03 § 9 
Fastställande av plan 
för Tings1yds 
kommuns arbete med 
kris beredskap 
mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen BN/2020:104 2020:259 
2020-02-24 § 41 
Uppstaii av 
ungdomsråd i 
Tings1yds kommun 

Kommunstyrelsen BN/2019:34 2020:260 
2020-02-24 § 65 
Utredning om 
merkostnad för 
servering åt 
allmänheten på 
Lindegården 

Kopia på polisanmälan BN/2020:31 2020:54 
rörande olaga intrång 
på Linneiydskolan 

Personalutskottet BN/2020:78 2020:174 
2020-02-10 § 1 
Info1mation om 
bemanningshandbok 

Underrättelse om BN/2020:80 2020:180 
beslut rörande försök 
till skadegörelse på 
Väckelsångskolan 

I Utdragsbestyckande 



~ Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

hF 

§ 22 

Delegationsbeslut 
Dnr BN/2020:18 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 

2020-03-24 

1. Bildningsnämnden tar emot redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2020-01-25 -2020-03-06. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut har inkommit till bildningsnämnden under 
perioden 2020-01-25 -2020-03-06: 

Delegat Beslut Besluts beteckning Handlingsnr 
Bildningschef Antagande av BN DEL/2020 § 19 2020:261 

leverantör, möbler 
biblioteket Ryd -
Input Interiör KC 
Aktiebolag 

Bildningschef Antagande av BN DEL/2020 § 17 2020:236 
leverantör, 
paviljonger till skola 
och förskola i 
Urshult 

Bildningschef Avslag skolskjuts BN DEL/2020 § 2 2020:103 

Bildningschef Avslag skolskjuts BN DEL/2020 § 3 2020:105 

Bildningschef Avslag skolskjuts BN DEL/2020 § 4 2020:107 

Bildningschef Avslag skolskjuts BN DEL/2020 § 5 2020:109 

Bildningschef Beviljad ändring av BN DEL/2020 § 16 2020:222 
morgontur 

Bildningschef Beviljat busskort BN DEL/2020 § 1 2020:101 

I Utdragsbestydkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 22 f mtsättning 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

Bildningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) 

2020-03-24 

Bidragsbelopp för BN DEL/2020 § 6 2020:191 
barn i förskola med 
fristående 
huvudman 

Bidragsbelopp för 
barn i pedagogisk 
omsorg med 
fristående 
huvudman 

Bidragsbelopp för 
elev i förskoleklass 
med fristående 
huvudman 

Bidragsbelopp för 
elev i grundskola 
med fristående 
huvudman 

Bidragsbelopp för 
elev i 
gymnasieskola med 
fristående 
huvudman 

Bidragsbelopp för 
elev på fritidshem 
med fristående 
huvudman 

Interkommunal 
ersättning för barn i 
förskola med 
offentlig huvudman 
i annan kommun 

BN DEL/2020 § 18 2020:249 

BN DEL/2020 § 7 2020:192 

BN DEL/2020 § 9 2020:194 

BN DEL/2020 § 10 2020:195 

BN DEL/2020 § 8 2020:193 

BN DEL/2020 § 11 2020:196 

I Utdrngsbesty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 22 fortsättning 

Bildningschef 

Bildnings chef 

Bildningschef 

Bildningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) 

2020-03-24 

Interkommunal BN DEL/2020 § 12 2020:197 
ersättning för elev i 
förskoleklass med 
offentlig huvudman 
i annan kommun 

Interkommunal BN DEL/2020 § 14 2020:199 
ersättning för elev i 
grundskola med 
offentlig huvudman 
i annan kommun 

Interkommunal BN DEL/2020 § 15 2020:200 
ersättning för elev i 
gymnasieskola med 
offentlig huvudman 
i annan kommun 

Interkommunal BN DEL/2020 § 13 2020:198 
ersättning för elev 
på fritidshem med 
offentlig huvudman 
i annan kommun 

I Utdragsbosty,kande 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

/IF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 23 

Information från bildningsförvaltningen 
Dnr BN/2020:19 

Beslut 

9(22) 

1. Bildningsnämnden tar emot infmmationen från bildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningschefen infmmerar om: 

- att rektorstjänsten i Urshult är tillsatt, Ola Kläverud böijar den 15 juni 
2020. 

- att rektorn för Wasaskolan är fmisatt sjukskriven och att biträdande rektor 
för Dackeskolan, Anna-Lotta Clarberg, fmisätter som tillförordnad rektor 
för W asaskolan. 

- att Migrationsverket säger upp lägenheter i Ryd. 
- att Sörgårdens förskola kommer att lägga ner efter vårterminen 2020. 
- en inkommen ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg. 
- förvaltningens arbete utifrån omständigheterna med coronaviruset. 

I Utdrngsbestyck,nde 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

Hr-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 24 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dm BN/2020:20 

Beslut 

10(22) 

1. Bildningsnämnden tar emot info1mationen från utbildningsdagen 
Barnkonventionen ny lag 2020 som ägde rum den 5 mars 2020 i Växjö. 

2. Bildningsnämnden tar emot informationen från Kommunalt forum om 
kultur som ägde rum den 6 mars 2020 i Växjö. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fransson (M), Mikael Andersson (C) och Ann-Louise Viking (SD) 
info1merar från utbildningsdagen Barnkonventionen ny lag 2020 som de 
deltog vid den 5 mars 2020 i Växjö. 

Marie Fransson (M) och Mikael Andersson (C) informerar från Kommunalt 
forum om kultur som de deltog på den 6 mars 2020 i Växjö. 

I Utdrngsbesty,k,nde 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

/1F 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 25 

Information om elevers programval till gymnasieskolan 
läsåret 2020/2021 
Dm BN/2019:340 

Beslut 

11(22) 

1. Bildningsnämnden tar emot informationen om elevers programval till 
gymnasieskolan läsåret 2020/2021. 

2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att uppmana 
Wasaskolans personal att öka intensiteten i marknadsföringen inför 
omvalet. Speciellt att en riktad marknadsföringsinsats görs mot Lessebo, 
Idekulla skola i Ryd och Dackeskolan i Tingsryd. 

Sammanfattning av ärendet 

Administratören informerar om elevers programval till gymnasieskolan inför 
läsåret 2020/2021. I dagsläget är intresset för Wasaskolans program lågt. 

Bildningsnämnden ser med oro på den presenterade inf01mationen och ser 
allvaret i situationen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Weidenrnark (KD) yrkar att bildningsnärnnden ska ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att uppmana Wasaskolans personal att öka 
intensiteten i marknadsföringen inför omvalet. Speciellt att en riktad 
marknadsföringsinsats görs mot Lessebo, Idekulla skola i Ryd och 
Dackeskolan i Tings1yd. 

Beslutsgång 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Anette Weidenrnarks (KD) 
yrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet. 

I Utdrngsbestyckand, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

HF 

§ 26 

Ekonomisk rapport 
Dm BN/2019:34 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

1. Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för februari med 
årsprognos för helåret 2020, bilaga 1. 

12(22) 

2. Bildningsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och 
verksamhet då årsprognos för helåret 2020 tyder på en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya processer gällande månadsrapp01i och prognos har infö1is 2020, vilket 
innebär förändringar i rapp01ieringen till nämnd. Helårsprognosen i 
månadsrapporten för februari baserar sig på uppföljning enligt nu kända 
förhållanden från samtliga operativa chefer och budgetansvariga i 
bildningsförvaltningens centrala verksamheter. 

Riktpunkt för förbrukning till och med februari månad är 16, 7 %. 
Ackumulerat utfall, det vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen, 
uppgår till 18,4 %. Det hänför sig dock till att endast en liten del av 
intäkterna, så som statsbidrag och migrationsintäkter, har inkommit. 
Förvaltningens totala bedömning utifrån månadsrapp01i med helårsprognos 
är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans för år 
2020. 

Före ligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna månadsrapp01i för 
februari med årsprognos för helåret 2020. Vidare att nämnden i samband 
med detta behandlar frågan och beslutar om åtgärder ska vidtas gällande 
ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-18. 
2. Ekonomisk månadsrappo1i för februari 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdrngsbesty,kando 
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bilaga 1 BN § 26 2020-03-24 

Ekonomisk månadsrapport 

Bildningsnämnden 
Februari 2020 

M~nad: 

Listuttag: 

Februari 

2020-03-16 

Budget Ack Utf Ny prognos 

Verksamhet 2020 2020-02 2020-02 Avvikelse 

100 Nämnd- och styrelseverksam het 741 95 741 0 

315 Allmän kulturverksam het 100 0 100 0 

320 Bibliotek 8 534 793 8 036 498 

331 Kulturverkstan 3 763 625 3 763 0 

350 Fritidsgårdar 654 56 350 304 

407 Förskola 63 846 12 274 65 619 -1 773 

412 Pedagogisk omsorg 470 67 396 74 

425 Fritidshem 14 748 2 528 15199 -451 

435 Förskoleklass 6 211 1133 7 096 -885 

440 Grundskola 124 096 24 335 121849 2 248 

443 Grundsärskola 5077 603 4122 955 

450 Gymnasieskola 55 936 10 677 58 002 -2 066 

453 Gymnasiesärskola 2170 285 2146 24 

490 Central administration BUN 8 330 729 7130 1200 

294 676 54 198 294 549 128 

Budget Ack Utf Ny prognos 
Kategori 2020 2020-02 2020-02 Avvikelse 

Intäkter 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

-33 858 -2 293 

172 574 31420 

155 960 25 072 

-41227 

182 594 

153 182 

7 369 

-10 020 

2 778 

294 676 54 198 294 549 128 



~ Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 27 

Redovisning av bildningsnämndens 
budgetförutsättningar för 2021 
Dm BN/2020:67 

Beslut 

13(22) 

1. Bildningsnämnden godkänner redovisning av budgetförutsättningar år 
2021 enligt protokollsbilaga 1: 
- med ändringen från kr till tkr i tabellen på sidan tre, 
- med tillägget av sänkta planeringsmått för verksamheterna preciserat i 

pengar under punkt ett överst på sidan fyra, 
- med tillägget av en schablonsuträkning över gymnasieverksamheten 

under punkt två överst på sidan fyra, 
- samt med tillägget att Övrigt preciseras i tabellen på sidan tre. 

2. Bildningsnämnden översänder en reviderad version av redovisningen till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa förutsättningar, behov, 
åtgärder och konsekvenser av olika budgetramar i arbetsprocessen för 
budget 2021. Syftet med redovisningen är dels att involvera nämnden i 
kommunfullmäktiges budgetprocess och dels att ge kommunfullmäktige ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt inför beslut om budget 2021. 

Bildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på redovisning av 
budgetförutsättningar år 2021 och föreslår att bildningsnämnden ska 
godkänna redovisningen och översända densamma till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-23. 
2. Förslag på redovisning av budgetförutsättningar år 2021. 

I Utdrngsbosty,kande 
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~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

flf 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) 

2020-03-24 

§ 27 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar att det ska ändras från kr till tkr i tabellen på 
sidan tre i redovisningen av budgetförutsättningarna. 

Mikael Andersson (C) yrkar att sänkta planeringsmått för verksamheterna 
ska preciseras i pengar under punkt ett överst på sidan fyra i redovisningen 
av budgetförutsättningarna. 

Mikael Andersson (C) yrkar att en schablonsuträkning över 
gymnasieverksamheten ska läggas till under punkt två överst på sidan fyra i 
redovisningen av budgetförutsättningarna. 

Christoffer Svensson (S) yrkar att övrigt ska preciseras i tabellen på sidan 
tre i redovisningen av budgetförutsättningarna. 

Beslutsgång 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Mikael Anderssons (C) första 
yrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet. 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Mikael Anderssons (C) andra 
yrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet. 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Mikael Anderssons (C) tredje 
yrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet. 

Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Christoffer Svenssons (S) 
yrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestydrande 
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bilaga 1 BN § 27 2020-03-24 
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Bildningsförvaltningen 

Inför budget 2021 

Allmänna budgetförutsättningar (omvärld, påverkansfaktorer, volymer etc.) 

Förändringen av befolkningsstrukturen inom kommunen fram till 2041 är kortfattat att ande
len i yrkesverksam ålder minskar medan den äldre delen av befolkningen ökar, samt att antalet 
kommuninvånare sakta men stadigt minskar under förutsättningar att rådande tendenser hål
ler i sig. Dock är detta scenario inte giltigt för Bildningsförvaltningens kortsiktigare prognoser 
gällande närliggande år, och kanske detta också i längden kan påverka den övergripande pro
gnosen för 2041. 
"Analys av befolkningsutveckling i Tingsryds kommun fram till år 2041" visar att kommunen 
just nu befinner sig i en situation med ökat antal barn i förskoleålder och i låg- och mellansta
diet på grundskolan. Något som så klart också får åverkan för de senare årskullarna med några 
års fördröjning. Integrerat i detta är att kommunen har ett positivt utrikes flyttnetto på 222 
personer, som medför ökat tryck på bildningsförvaltningen (inte minst för enheterna i Ryd, 
Konga samt Tingsryd, och senare vår gymnasieskola). Glädjande är också att även om vi visar 
många negativa siffror när det gäller födelseunderskott och flyttnetto på tota len för inrikes 
födda så visar analysen att vi har ett positivt flyttnetto för kategorin barnfamiljer (0-18 år samt 
25-44 år), något som också kan få långsiktiga positiva effekter för kommunen. 
Konkret för Bildningsförvaltningen innebär ovanstående att vi har följande trend för våra verk
samheter inom förskola och skola; 

FÖRSKOLAN 
Inom förskolans verksamhet har barnantalet kontinuerligt ökat och i många fall upplever vi en 
tidigare inskrivning än tidigare på våra förskolor. Fler föräldrar önskar en plats snabbare, vilket 
ökar behovet tidigare under läsåret än innan. 
Dessa förändringar ger stora effekter på både antalet tjänster i verksamheten och behovet av 
lokaler. I Urs hult finns sedan läsårsstart 2018/19 extra paviljonger för att möta behovet och 
centrala Tingsryd har ytterligare en extra lokal tagits i anspråk under innevarande läsår 19/20. 
Förutsättningarna har sedan mars 2020 dock förändrats ytterligare då privat aktör beslutat sig 
för att inte fortsätta sin verksamhet. Detta aktualiserar ytterligare lokalbehov i centrala Tings
ryd. 

För att arbeta med både medarbetarperspektivet och kontinuitet, samtidigt som vi behåller 
det beslutade planeringsmåttet för förskolan på 5,0 barn/årsarbetare är behovet av personal 
inom förskolan större än befintlig budgetram. 

Förskola 

Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 
Barn 499 542 527 564 570 582 580 591 

* Prognos 

1 (4) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SKOLA 
Den nationella bristen på både förskolelärare och lärare i kombination med ökande volymer 
innebär stora bekymmer att bemanna med kompetent personal på våra förskolor och skolor. 
Kommunens skolverksam het upplever också en succesiv ökning, dock ännu inte på totalen 
samma volymökning som förskolan haft de senaste åren. 
Det som har mest inverkan på verksamheten i kombination med ovanstående kompetensbrist, 
är den förändring av mångkulturell art som svenska förskolan och skolan upplevt de senaste 
åren, och kommer att få leva med framöver. 
För Tingsryds kommun är detta en utmaning då antalet flerspråkiga elever är många i verk
samheten. Kommande läsår 2020/21 har strax över 15% i våra verksamheter inte svenska som 
modersmål. Behovet av kompetent personal med förmågan att möta detta både socialt, kultu
rellt och pedagogiskt växer. Ytterligare aspekt av flerspråkigheten är att kostnadstäckningen 
via Migrationsverk succesivt minskar och kostnaderna förväntas hanteras inom kommunens 
befintliga budgetram. 

Läsåret 2019/20 Läsåret 2020/21 

Årskurs F-6 7-9 Gy Årskurs F-6 7-9 Gy 
Barn (totalt) 876 343 260 Barn (totalt) 884 353 242 
Nyanlända 115 38 75 Nyanlända 97 37 64 
Asyl 31 12 16 Asyl 21 6 3 
Procent1 16,6 14,6 35,0 Procent1 13,3 12,2 27,7 

1 Andelen barn i verksamheten som ej har svenska som modersmål. 

FRITIDSHEM 
Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet sedan hösten 2015 ökat, för att nu stabilisera 
sig något. Förvaltningen har budgeterat för att möta behovet utifrån ekonomiska ramar för 
2020. Det som är mycket svårt är att prognostisera 2021 eftersom tendensen att barnantalet 
fortsätter öka bröts inför kommande läsårsstart. 

Fritidshem 

Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 
Barn 412 447 457 463 487 467 

* Prognos HT 2020 

ÖVRIGT 
Ovanstående volymer har uppenbar direkt inverkan på personal-, material- och lokalkostna
der, men även på utökat behov och kostnader för städ, måltider och transporter som påverkar 
verksamheten ekonomiskt i mycket hög grad. (På grund av den interna köp- och säljorganisat
ionen kan vi som förvaltning inte påverka dessa kostnaderna.) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



flF 

2020-03-24 3(4) 

Oförändrad budgetram 
Utifrån ovanstående påverkansfaktorer och volymförändringar bedömer Bildningsförvaltning
en att vi med rådande medel inte kan upprätthålla god kvalite och beslutade planeringsmått 
med oförändrad budgetram för 2021. 
(Förutsätter också att sökta statsbidrag beviljas och riktade medel från kommunstyrelsen fort
sätter tillfalla verksamheten, samt att förutsättningarna i ovanstående volymer inte ändras 
radikalt inför läsårsstarten 2021/22.) Se beräkningsunderlag nedan; 

BUDGETBN 2021 2020 
Förskola 
Personal 51 159 kr 46 382,00 kr 
Lokalkostnader 6 128 kr 6 128,00 la· 
Lokalvård 872kr 1 898,00 kr 
Måltider 6 389 kr 5 810,00 kr 

Fö1·skoleklass 
Personal 4 560 kr 4 388,00 kr 
Måltider 1119 kr 1 058,00 la· 

Gmndskola 
Personal 52 518 kr 51 082,00 kr 
Lokalkostnader 18 477 kr 16 999,00 kr 
Lokalvård 6 038 kr 5 862,00 kr 
Måltider 10 432 kr 10 246,00 kr 

Gvmnasieskola 
Personal 12 661 kr 13 772,00 kr 
Lokalkostnader 3 190 kr 3 190,00 kr 
Lokalvård 907 kr 856,00 kr 
Måltider 2 459 kr 2 459,00 kr 

FI"itidshem 
Personal 12 460 kr 12 643,00 kr 
Måltider 2 627 kr 2 648,00 kr 

191 996 kr 185 421 kr 
I I I 

I 

Förvaltnin!!:sövergl"ipaude 
Skol verksamheter 191 996 kr 
Lön 33 810 kr 
Transoorter 15 002 kr 
IKE 45 968 kr 
Läromedel 2 929 kr 
Interna IT kostnader 8 140 kr 
Externa IT kostnader/Avtal 4 728kr 
Avtal 5 075 kr 
Övrigt 10 457 kr 
Intäkter - 24 702 kr 

Totala kostnader 293 403 kr 289 735 

Samtliga kostnadsökningar relaterar till förändrade volymer och föranleds inte av tillägg eller 
nya satsningar i någon del av verksamheten, vilket gör att endast två scenario är möjliga1 för 
att möta en oförändrad budgetram för kommande budgetår; 
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• Sänkta planeringsmått för verksamheterna. Bildningsförvaltningen ligger nära de nat
ionella nivåerna i bemanning, och en risk- och konsekvensanalys behöver göras om 
bemanningen sänks under dessa riktvärden. 

• En grundlig utredning avseende kostnader och konsekvenser kopplade till den kom-
munala gymnasieskolan. 

1 Med ett mer långsiktigt perspektiv och med större utredningsmaterial som grund ser dock 
förvaltningen möjligheter att kostnadseffektivisera verksamheten genom en strukturell för
ändring. 

Önskvärda satsningar som inte ryms i nuvarande budgetram (åtgärder och konse
kvenser mål/verksamhet) 
I nuläget planerar inte förvaltningen för större ekonomiskt belastande satsningar som vi inte 
själva kan hantera i nuvarande budget eller med stöd av statsbidrag. 
(Inför läsåret 2019/20 planerade förvaltningen att påbörja upphandling av nytt verksamhetssy
stem, men då grundsystemet från /ST är omodernt och inte lämpligt att använda som plattform 
måste först en upphandling och implementering av nytt grundsystem ske. Först där efter kan 
ett modernt verksamhetssystem integreras). 

Investeringsbehov (som avviker från redan fastställd investeringsplan för 2021) 

Digitala infrastrukturen behöver inom ett eller två år uppdateras och/eller bytas ut. Inte minst 
accesspunkter föråldras och utbytes plan behövs. Kan delvis hanteras med förvaltningens inve
steringsbudget, men kräver delfinansiering för att inte använda hela budgetposten. 

En utbyggnad av förskolans kapacitet, prioritet centrala Tingsryd. Planförberedelser och kost
nadsberäkning är påbörjad tillsammans med tekniska avdelningen för en utbyggnad av Myr
stackens förskola med ytterligare två avdelningar. 

De beslutade riktlinjerna för utemiljöerna vid kommunens förskolor kommer kräva investe
ringar. Inventering av befintligt skick och kostnadsberäkningar pågår utifrån tagna riktlinjer. 

Ytterligare projekt som behöver uppmärksamhet är flera av verksamhetens gymnastikbyggna
der, Linneryds (byggd 1956) och Örmoskolans (byggd 1967). Bägge innebär omfattande inve
steringsmedel, samt en utökad driftkostnad för bildningsförvaltningen. Planerade förändringen 
av Urshultskolans gymnastikbyggnad (byggd 1952) finns i befintlig investeringsplan, samt drift
kostnaden är inlagd i ovan beskriven budget för 2021. 

Tingsryd 2020-03-23 

Patrik Grimmesjö 
Bildningschef 
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Fastställande av biblioteksplan för Tingsryds kommun 
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Dnr BN/2019:439 
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1. Bildningsnämnden fastställer biblioteksplan för Tingsryds kommun för 
år 2020-2023 , bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekschefen har lett arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för år 
2020-2023 tillsammans med medarbetare. Till grund ligger styrdokument 
och lagar, samt resultatet från observationer utifrån TTT-metoden. Till de 
mätbara målen ligger biblioteksstatistik till grund. 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ska fastställa 
framarbetad biblioteksplan för Tings1yds kommun för år 2020-2023. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från bibliotekschef, 2020-03-09. 
2. Förslag till biblioteksplan 2020-2023 . 

I Utdrng,;bosfy,kande 



bilaga 1 BN § 28 2020-03-24 

Biblioteksplan 2020-2023 
11 Alla medborgare i Tingsryd ska kunna få en god och likvärdig biblioteksservice" 

Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som beskriver hur Tingsryd kommun arbetar 

med biblioteksfrågor och vilken inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 

2020. Varje delområde i planen bryts ner i verksamhetsplaner som biblioteket arbetar utifrån. Planen 

omfattar samtliga bibliotek som Tingsryd kommun är huvudman för, det vill säga både folk- och 

skolbibliotek. Tillsammans med nationella, regionala och lokala styrdokument är biblioteksplanen ett 

redskap för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala 

biblioteksverksamheten. Som grund till biblioteksplanen ligger ett beslut från bildningsnämnden. 

Ett övergripande mätbart mål under planens giltighetstid är att andelen aktiva låntagare ska öka 

med 5 procent. 

Lokala förutsättningar 

Tingsryds kommun ligger i södra Småland i Kronobergs län. Tingsryd är centralort. Landskapet präglas 
av en rik naturvariation med ekhagar, ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker. 

Från Tingsryd är det bara 43 km till städerna Växjö, Ronneby och Karlshamn. Vi har med andra ord en 
perfekt kombination av städer och landsbygd. Vi är en serviceinriktad och nytänkande kommun med 
ett varierat och framgångsrikt näringsliv. 

Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, 
Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. 

Kommunens landareal: 1049,4 km 2. Medelåldern i Tingsryd är 46 år, rikssnittet ligger på 41,2. Vilket 
innebär att Tingsryd har en stor del äldre befolkning vilket också ger en högre försörjningskvot1

. 

Företagsamheten är störst i Länet samt är Tingsryds kommun länets 8:e största arbetsgivare. 
Sysselsättningen för inrikes födda kvinnor mellan 20-64 år är 83,5 %, i riket 83,5 %. Sysselsättningen 
för utrikes födda kvinnor är 46,1 % jämfört med riket 58,3 %. Sysselsättningen för inrikes födda män 
mellan 20-64 år är 86,5 % vilket är över rikssnittet som är 84,3 %. Sysselsättningen för utrikes födda 
män är 52,6 % jämfört med riket som är 63 %2

• 

Tingsryds kommuns vision är en levande, attraktiv och modern landsbygds kommun, mitt i en stark 

tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt 

näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. Kommunens värdegrund med 

ledorden är respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang. 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/nulagesanalys kronobe 
rg2018.pdf 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/nulagesana1ys kronobe 
rg2018.pdf 
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I Vision 2030 står det bland annat att: År 2030 finns ett väl fungerande föreningsliv och ett 

omfattande kultur. Och upplevelseutbud med väl anpassade anläggningar och mötesplatser. 

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. Folkbibliotek 
finns på följande orter: Tingsryd, Ryd och Älmeboda . Tingsryd är kommunens huvudbibliotek. 
Skolbibliotek finns på alla kommunens skolor. 

Internationell nivå 

FN-konventioner Artikel 19 i FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all 

biblioteksverksamhet som vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till 

åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt att söka, ta 

emot och sprida information och ideer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

I FN:s barnkonvention manifesteras alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig, bli 

lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska vara i centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt 

att uppmärksamma i bibliotekssammanhang är varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, 

religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad. 

Unescos manifest Unescos folkbiblioteksmanifest slår fast att gratis och obegränsad tillgång till 

kunskap, kultur och information är en förutsättning för en demokratisk utveckling i ett samhälle. 

Folkbiblioteket ska vara en lokal port till kunskap, ge förutsättningar för det livslånga lärandet, skapa 

en grund för att medborgare ska kunna fatta välinformerade och självständiga beslut, samt 

möjliggöra kulturell utveckling för individer och sociala grupper. 

Unescos skolbiblioteksmanifest säger att skolbiblioteken, förutom att stödja och främja skolans 

utbildningsmål, ska främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli 

biblioteksanvändare. De ska erbjuda eleverna möjligheter att skapa och använda information som en 

väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Eleverna ska också erbjudas träning i att värdera och 

använda information, oavsett form, samt få insikt i och förståelse för olika kommunikationsformer. 

Enligt Unescos manifest om mångkulturella bibliotek bör bibliotek av alla slag avspegla, stödja och 

främja kulturell och språklig mångfald på såväl internationell som nationell och lokal nivå, och på det 

viset verka för tvärkulturell dialog och aktivt samhällsdeltagande. 

Nationell nivå 

Biblioteks lagen Bibliotekslagen (2013:801) gäller för all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, 

alltså både folk-och skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt 

bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

De ska också främja läsning, tillgång till medier, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Varje kommun ska ha folkbibliotek och det 

ska vara avgiftsfritt att låna litteratur. Vissa grupper är särskilt prioriterade: Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 

litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer 



som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Dessutom ska Folkbiblioteken 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. 

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. I förarbetena till lagen förklaras 

att man med skolbibliotek vanligtvis brukar avse "en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande." Skolinspektionen har preciserat hur denna 

bestämmelse ska tolkas. 

Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska ha tillgång till 

skolbibliotek: 

• Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 

från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 

utbildning för att bidra till att nå målen. 

• Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 

medier. 

• Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Ytterst är det rektor som äger beslutanderätten i frågor som rör skolbiblioteken och som avgör hur 

elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas. Verksamheten måste dock organiseras så att eleverna 

har tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen. Läroplanen för grundskolan lägger 

bland annat vikt vid informationssökning och läs- och skrivutveckling. Läroplanen för gymnasieskolan 

betonar ett vetenskapligt synsätt och en källkritisk hållning, vilket stöds av skolbiblioteket som 

pedagogisk resurs. I båda läroplanerna betonas rektors ansvar för att eleverna får tillgång till 

skolbibliotek. 

Regional nivå 

Regional kulturplan för Kronoberg 2018-2020 lyfter fram den digitala utvecklingen som skapar 

förutsättningar för berättande och delaktighet men väcker också frågor kring allas möjligheter att 

göra sin röst hörd. Ett exempel är vilka konsekvenser digitaliseringen får för invånare som står vid 

sidan av utvecklingen. För att vidareutveckla invånares digitala kompetens krävs ytterligare 

fortbildningsinsatser för bibliotekspersonal. Den regionala kulturplanen lyfter också fram vikten av 

samverkan och menar att för att biblioteken ska kunna möta länets utmaningar och verka för det 

demokratiska samhällets utveckling är samverkan med det omgivande samhället av avgörande 

betydelse. Biblioteken bidrar med en infrastruktur för kultur, bildning och lärande och är en resurs 

för kultur- och bildningsorganisationer3• Regionbibliotekets prioriteringar är biblioteket som 

mötesplats, digitalisering, små barns språkutveckling samt litteratur och läsfrämjande4
• Prioriteringar 

som Tingsryd kommun till stor del även arbetar efter i denna plan. 

3 Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 sid 49. 
4 Regional biblioteksplan för Bleking och Kronoberg 2019-2021 sid 5. 



Barn och unga 

11 Barn, ungdomar och barnfamiljer ska erbjudas en genomtänkt och attraktiv 
biblioteksverksamhet, såväl vad gäller medietillgång som lokalutformning och programinslag" 

"Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på 
biblioteket." 

Paragraf 8 i bibliotekslagen lyder: 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. 

1 januari 2020 införlivades FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag. Enligt 

barnkonventionen ska alla åtgärder som rör barn ha barnets bästa i främsta rummet. Barnet har rätt 

att utrycka sin mening i alla frågor som berör det. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet ska respekteras. 

Det är viktigt att tidigt nå barnen genom deras föräldrar. I Tingsryd arbetar vi med Språkstegen där vi 

har ett nära samarbete med barnhälsovården och förskolor, där vi tillsammans arbetar med 

föräldrastöd och där vi från biblioteket ger stöd till personalen inom förskolan och barnhälsovården. 

Skolor och folkbiblioteken arbetar också nära varandra bland annat genom kontinuerliga 

biblioteksvisningar för eleverna på deras lokala folkbibliotek. 

Det är viktigt att lokalerna är ändamålsenligt utrustade och-har en attraktiv miljö som lockar till 

deltagande, läsning, skapande och kreativitet. 

Sagostunder och programverksam het är en naturlig del av vår verksamhet för gruppen. Viktigt är 

också att anordna sagostunder på barnens moderspråk samt visa på och lyfta fram de nationella 

minoriteterna både inom programverksamhet och i skrift. 

I dagens snabba digitala värld är det viktigt att visa och uppmärksamma olika typer av medier, att 

personalen är pålästa och beredda på barns ändrade medievanor. Lyfta fram det digitala i 

biblioteken. Visa på ny teknik. 

Mätbart mål är att vi ska öka antalet utlån i gruppen till länets nivå på 14 lån jämfört med dagens på 

7. 



Samhällets öppna rum 

'' Biblioteket ska verka för att i högre utsträckning fungera som en arena och självklar mötesplats 
för kommunala verksamheter och medborgare i alla åldrar" 

Sociologen Ray Oldenburg har myntat begreppet tredje platsen. Det syftar till en plats där människor 

vistas som varken är hem eller en arbetsplats. Den är ett ställe där människor umgås och lär sig saker 

under informella former5
• I skriften Demokratins skattkammare, förslag till en nationell 

biblioteksstrategi står det att biblioteken ska vara fria, oberoende rum för möten. Biblioteken finns 

på användarens villkor utifrån var och ens förutsättningar. På biblioteken anordnas arrangemang 

som författarbesök, utställningar, filmvisningar, konserter och föreläsningar. Avsikten är att väcka 

nyfikenhet, skapa grund för samtal och lärande samt inspirera till användningen av bibliotekets 

utbud6
• 

Under perioden 2020-2023 kommer vi att arbeta med att ytterligare utveckla våra lokaler till 

intressanta, inbjudande mötesplatser och vi kommer fortsatt ha generösa öppettider. 

Vi har fortsatt aktuell och gratis programverksam het samt är möteslokaler för föreningar i 

kommunen. 

Under perioden ser vi en utökning av samarbetet och samverkan mellan närliggande kommuner samt 

fortsatt samarbete inom kommunen över förvaltningsgränserna. 

Vi ska uppmärksamma och lyfta fram de nationella minoriteterna genom programpunkter, 

medieutbud samt samverkan med de föreningar som vi har i kommunen . 

Vårt medieutbud ska präglas av kvalitet, mångfald och allsidighet med både djup och bredd. Vi är 

lyhörda för inköpsförslag. Viktigt är att våra medier är tillgängliga för alla och att alla har tillgång till 

information, kunskap och läsning. Därför erbjuder vi tillgänglig läsning där Myndigheten för 

tillgängliga medier är en viktig part. 

Ett mål är att våra bibliotek kommer vara meröppna7 bibliotek för att öka tillgängligheten ytterligare. 

Mätbart mål är att antalet aktiviteter ska dubbleras från 157 aktiviteter ti/1314 och 50 procent ska 

vara riktade mot barn och unga. 

5 https://sv.wikipedia.org/wiki/fredje platsen 
6 Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi sid.11 

7 Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa tider, även när det inte finns personal 
på plats. 
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Digitala uppdraget: 

"Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. 

"Både staten och kommunen har ett viktigt ansvar för att främja 

delaktighet främst för att välfärden behöver värna om invånarna 

och det demokratiska samhället. När samhället digitaliseras 

behövs det en lättillgänglig och stabil struktur för handledning 

och lärande." - Ur Digitaliseringsrådets fördjupningsrapport om delaktighet 

i digital tid (19-12347) 

För att motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra 

tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt workshops och 

informationstillfällen. 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 7§ "verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet". 

I den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2019-2025 står följande: 

"Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala servicelösningar. Målet är att 98 procent av 

befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. I ett glest län och i en global värld där mycket 

av utvecklingen sker på nätet är det centralt. Det är även viktigt att stödja digitala lösningar för att 

öka tillgängligheten till service i hela länet och därigenom också möjligheten att bo och verka i hela 

länet. Det gäller inte minst offentlig sektor som behöver skapa flexibla lösningar. Att få vårdhjälp 

digitalt eller att skapa nya lösningar för att kunna låna böcker utan att personal är på plats är två 

exempel. I ett samhälle där fler tjänster blir digitala behöver detta gå hand i hand med att höja den 

digitala mognaden i befolkningen. Det är viktigt att motverka ett digitalt utanförskap som framför allt 

är vanlig bland äldre kvinnor och män.8
" 

Vi kommer att kunna räkna med att fler medborgare än någonsin är uppkopplade på nätet 2025. 

Som nämnt inledningsvis i planen har Tingsryd en av de äldsta befolkningen i länen och vi vet att det 

är de äldre som använder den nya tekniken minst. Vi ska vara en av aktörerna i Tingsryd som arbetar 

för att våra medborgare hamnar i ett digitalt innanförskap snarare än ett digitalt utanförskap. 

"Digitalt först med användaren i fokus" är en treårig statlig satsning som syftar till att ge personal vid 

folkbibliotek ett digitalt kompetenslyft. Den interna fortbildningen för bibliotekspersonal är viktig att 

vi fortsätter med, så att vi kan möta de nya behov som uppstår hos användarna. 

Vår webbplats ska vara uppdaterad, pedagogisk och lätt navigerad. Ett sätt att öka antalet användare 

på folkbiblioteket kan vara att nå dem genom bibliotekens digitala tjänster. Men det ställer krav på 

oss att vi marknadsför vad vi har att erbjuda. 

Vi ska vara förberedda och lyhörda för våra användares ändrade medievanor. Samt vi ska kunna visa 

och vägleda inom den nya tekniken. 

Två mätbara mål under åren 2020-2023 är att antalet digitala användare ska öka med 5 procent. 
Även att antalet datakurser per tusen invånare kommer att dubbleras. 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/6a37d3c2ca874bffb491dla8bd0b2506/rekr0379 rus komplett 
original v2.2 .pdf sid.16 
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Livslånga lärandet: 

"Folkbiblioteken i Tingsryd är bryggan mellan kommunens invånare och högre studier" 

Genom att biblioteket tillhör utbildningsförvaltningen så är det naturligt att vi har ett stort fokus på 

utbildning och lärande. 

I Kronoberg har 35 procent av kvinnorna mellan 30- 34 år minst treårig eftergymnasial utbildning, för 

männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som högst i Tingsryds kommun där den ligger 

på 21 procentenheter. Mindre än var tionde man mellan 30-34 är högutbildad. 

Bibliotekets lokaler ska vara utformade så att det finns möjlighet till inspirerande. Vi fortsätter serva 

bland annat distansstuderande med att fjärrlåna kurslitteratur och vara behjälpliga med 

litteraturlistor till de studerande. 

Vi ska aktivt bjuda in grupper till biblioteken, företrädesvis från de grupper där det finns en lägre 

utbildningsnivå eller till de som har ovana från det svenska utbildningsväsendet. 

Det är önskvärt för oss att närma oss universitetet och aktuell forskning genom att bjuda in forskare 

till biblioteket till föreläsningar. Men också till vuxenundervisningen och SFI. 

Skolbibliotekarien ska ses som en pedagogisk resurs, skolbiblioteken i Tingsryd ska inte främst ses 

som en samling böcker utan som en del av den pedagogiska verksamheten . Det ställer krav på rektor, 

pedagoger och skolbibliotekarier. 

Vi arbetar för likvärdiga skolbibliotek i Tingsryd och resursfördelningen på skolbiblioteken avgörs av 

antalet elever på skolorna. Dock bör mötet med eleverna vara av prioritet. 

Ett mål för skolbiblioteken i Tingsryd kommun är att alla skolor utrustas med teknik för självbetjäning. 

Detta så att skolbibliotekarien kan ägna mer parten av sin tid åt det pedagogiska arbetet med 

eleverna. 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 29 

Angående verksamheten med utlämningsställen för 
böcker 
Dnr BN/2019:438 

Beslut 

16(22) 

1. Bildningsnämnden beslutar att verksamheten med utlämningsställen för 
böcker fo1ilöper under år 2020. 

2. Bildningsnämnden ger bibliotekschefen i uppdrag att genomföra en ny 
utvärdering av verksamheten i slutet av år 2020. Utvärderingen samt 
förslag på eventuell fmisatt verksamhet ska redovisas på 
bildningsnämndens sammanträde i december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 december 2019 fick bildningsnämnden ta del av en utvärdering 
rörande verksamheten med utlämningsställen för böcker. Vid samma tillfälle 
beslutade bildningsnämnden att ge bibliotekschefen i uppdrag att ta fram 
förslag på hur verksamheten ska f misätta och redovisa detta på 
bildningsnämndens sammanträde i mars 2020. 

Eftersom ordinarie bibliotekschef är föräldraledig till september 2020 
föreslår bildningsförvaltningen att verksamheten med utlämningsställen för 
böcker ska fmilöpa under år 2020 och att bildningsnämnden ska ge 
bibliotekschefen i uppdrag att genomföra en ny utvärdering av verksamheten 
i slutet av år 2020. Vidare att utvärderingen samt förslag på eventuell 
fortsatt verksamhet ska redovisas på bildningsnämndens sammanträde i 
december 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-09. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-12-10 § 130, 

Utvärdering av verksamheten med utlämningsställen för böcker. 

I Utdmgsbcsty,kand, 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 

2020-03-24 

§ 30 

Fastställande av råd och riktlinjer för utemiljö vid 
förskolor i Tingsryds kommun 
Dm BN/2019:451 

Beslut 

1. Bildningsnämnden fastställer råd och riktlinjer för utemiljö vid 
förskolor i Tings1yds kommun enligt grundförslaget, bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden råder bildningsförvaltningen att beakta följande vid 
genomförandet: 
- Bildningsförvaltningen bör utse en representant inom förvaltningen 

som projektleder den operativa processen med infmmation och 
dialog för att skapa förståelse hos berörda som lärare, förskollärare, 
barnskötare, pedagoger, rektorer, fastighetsskötare, vaktmästare, men 
även föräldrar och allmänhet behöver informeras om syftet. 

- Under punkten; Skötsel och underhåll - "delar av gräsmattor kan 
tillåtas växa sig höga för att främja djurlivet". Här bör det beaktas att 
ormar och fästingar kan förekomma och trivas. 

- Under samma punkt som ovan - "snöröjning bör därför hållas till ett 
minimum och endast säkerställa framkomlighet och säkerhet". Här 
måste det på respektive objekt tillsammans med berörd personal 
bestämmas hur detta ska uppnås. 

- Gällande punkten Placering och anordnande av ji-iyta på obebyggd 
tomt bör kommunens landsbygdsperspektiv med nära tillgång till 
skog- och ängsmark beaktas dit utflykter kan göras istället för att 
behöva bygga inhägnader runt "vilda ytor". 

- Tillse att arbetsmiljön blir den bästa både för barnen och all berörd 
personal. 

- Prioritera naturlig grönska på förskolorna för att åstadkomma 
naturligt skydd mot UV-strålning (solen). 

Sammanfattning av ärendet 

En viktig aspekt för den kommunala verksamheten är att säkerställa 
likvärdigheten för kommunens medborgare. Med anledning av det 
prognostiserade ökande barnantalet, har därför bildningsförvaltningen under 
året arbetat med att beräkna och bedöma kapaciteten på våra förskolor i 

I Utdrngsbcsty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) 

2020-03-24 

§ 30 fortsättning 

kommunen. Avsikten är att kontinuerligt arbeta med, och kunna erbjuda, så 
likvärdiga förutsättningar som möjligt för våra barn på samtliga kommunens 
enheter gällande nuvarande och framtida lokalbehov. 

Som en naturlig följd av detta arbete, och med inspel och synpunkter från 
medborgare och nämndsledamöter, har bildningsförvaltningen även plockat 
fram riktlinjer gällande det fortsatta arbetet med utemiljöerna runt våra 
förskolor. Detta dokument ska kunna ligga till grund för en värdering och 
bedömning av våra utemiljöer. Vilket i sin tur sedan kan avgöra vilka 
åtgärder och satsningar som görs i de kommunala investeringarna gällande 
kommunens förskolor och deras utemiljö. 

I december 2019 beslutade bildningsnämnden att ställa sig positiv till 
utformningen av riktlinjer för att öka likvärdigheten vid Tings1yds kommuns 
förskolor och sända dokumentet på remiss till kommunstyrelsen och miljö
och byggnadsnämnden med önskemål om yttrande senast den 15 februari 
2020. 

Kommunstyrelsen skriver i sitt yttrande att de ställer sig positiv med 
följande synpunkter att beakta vid genomförandet: 

• 

• 

Bildningsförvaltningen bör utse en representant inom förvaltningen som 
projektleder den operativa processen med information och dialog för att 
skapa förståelse hos berörda som; lärare, förskollärare, barnskötare, 
pedagoger, rektorer, fastighetsskötare, vaktmästare, men även föräldrar 
och allmänhet behöver informeras om syftet. 
Under punkten; Skötsel och underhåll kan man läsa att -"delar av 
gräsmattor kan tillåtas växa sig höga för att främja djurlivet". Här tänker 
vi att man bör beakta detta med att ormar och fästingar kan förekomma 
och trivas. 

• Under samma punkt som ovan kan man läsa att - "snöröjning bör därför 
hållas till ett minimum och endast säkerställa framkomlighet och 
säkerhet". Här måste det på respektive objekt tillsammans med berörd 
personal bestämmas hur man uppnår detta. 

• Gällande punkten; Placering och anordnande av friyta på obebyggd 
tomt så tänker vi att man bör beakta våli landsbygdsperspektiv med nära 
tillgång till skog- och ängsmark som man istället kan göra utflykter till 
istället för att behöva bygga inhägnader runt dessa "vilda ytor". 

• Man bör tillse att arbetsmiljön blir den bästa både för barnen och all 
berörd personal. 

I Utdrng,bostyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 

2020-03-24 

§ 3 0 fortsättning 

Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att de anser att "Råd och 
riktlinjer för utemiljö vid förskolor i Tingsryds kommun" är väl 
genomarbetat och på ett övergripande sätt redogör för viktiga råd och 
riktlinjer. Nämnden vill understryka liksom bildningsnämnden att en viktig 
aspekt är naturligt skydd mot UV-strålning (solen). Planering av naturlig 
grönska för att åstadkomma detta måste prioriteras på förskolor. 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ska fastställa råd och 
riktlinjer för utemiljö vid förskolor i Tings1yds kommun enligt 
grundförslaget. Vidare att bildningsnämnden ska råda 
bildningsförvaltningen att beakta kommunstyrelsens och miljö- och 
byggnadsnämndens synpunkter vid genomförandet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-03. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-02-24 § 67, Råd och 

riktlinjer för utemiljöer vid förskolor i Tings1yds kommun. 
3. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-10 

§ 26, Yttrande angående råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor i 
Tings1yds kommun. 

4. Bildningsnämndens sarnrnanträdesprotokoll 2019-12-10 § 134, Råd och 
riktlinjer för utemiljö vid förskolor i Tings1yds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (För kännedom) 
Miljö- och byggnadsnämnden (För kännedom) 

I Utdrngsbesty,kande 
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Patrik Grimrnesjö 
0477 44401 

patrik .grlmrnesjo@lingsryd.se 

bilaga 1 BN § 30 2020-03-24 

Utemiljö vid förskolor i Tingsryds kommun - Råd och 
riktlinjer 

Friyta och kvalitetsaspekter - allmänna råd och vägledning 

Friyta är den yta som barnen har tillgång till i direkt anslutning till sin förskola och kan 
använda vid sin utevistelse. Ytor för byggnader, parkering, angöringsplatser och andra 
för barnen otillgängliga ytor räknas bort. 

Allmätma råd (Boverket, 2015) Bilaga 2. De allmänna råden innehåller generella 
rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i en författning/lag och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. Boverket tar fram 
de allmänna råden för Plan- och bygglagen (PBL). 

I PBL står att ''på tomt med lokalerför fritidshem,förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska det finnas tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse" 
(8 kap. 9§ andra stycket). 

Utdrag ur det allmänna rådet om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet: 

Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritids hem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. 
Med ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till 
lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är 
avsedd för. Friytan bör vara så 1ymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande 
slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 

Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god hiftkvalitet samt god 
ljudkvalitet. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler för 
förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande verksamhet 
och barnen och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och 
friytan. 
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Vägledning: Gör plats för barn och unga (Boverket, 2015) 
Texterna i vägledningen baseras både på forskning, beprövad praxis och goda exempel 
och man kan se vägledningen som ett redskap i arbetet med förskole- och skolgårdarna. 
Vägledningen är uppbyggd med 5 huvudkapitel som behandlar olika delar i processen 
med förskole- och skolgårdar. 

Det första kapitlet Friyta nödvändig för en god livsmiljö är baserat på forskning och 
beskriver varför det är viktigt med tillräcklig friyta. Nästa kapitel Regelverk och ansvar 
visar på vilka lagar och förordningar som reglerar barnens utemiljö. Det tredje kapitlet 
Planering och prövning enligt PBL behandlar hur man kan arbeta i de olika 
planeringsskedena samt vid bygglovsprövning. I kapitlet Principer för utformning finns 
tips på och principer för vad det är bra att tänka på när man utformar förskole- och 
skolgårdar. I sista kapitlet Förvaltning som utvecklar gårdens kvaliteer finns texter om 
skötsel som är anpassad till barnen, om organisation och samverkan, 
kvalitetsbedömning, tillsyn och säkerhet. 

Skolgården - Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgården 
(SKL, 2015) Boken innehåller texter om utemiljöns betydelse för barnen, om 
utformning och förvaltning, samt resonemang kring de utmaningar kommunen står 
inför. Här finns även goda exempel på hur kommunen kan arbeta med våra förskole
och skolgårdar för att lyckas skapa bra utemiljöer. 

Friyta och kvalitetsaspekter - mål och lekvärdesfaktor 

Målbeskrivning för skolans och förskolans utemiljö (Tingsryds kommun, 2019) En 
gemensam målbeskrivning för utomhusmiljön på skolor och förskolor som är framtagen 
i ett förvaltningsövergripande arbete. De sju målen är att skol- och förskolegården ska 
vara: 
• En plats som visar att skolan/förskolan bryr sig om den yttre miljön 
• En plats som går att påverka 
• En plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov 
• En pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt 
• En tillgång till närsamhället 
• En plats med biologisk mångfald 
• En säker och hälsosam plats 

Lekvärdesfaktor (Tingsryds kommun) Bilaga I. 
Lekvärdesfaktorn för Tingsryds kommun är framtagen i ett brett samarbete mellan flera 
förvaltningar inom kommunen. 

Lekvärdesfaktorn är tänkt att kunna användas både vid planering och för att kunna 
inspirera vid utformning av nya förskolegårdar och vid upprustning av befintliga gårdar. 
Den ska också vara en del i granskningen av bygglovshandlingar för förskolor. 
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Syftet med att ha ett verktyg är att kunna säkerställa kvaliteter och lekvärde på gården, 
speciellt om friytan inte når upp till de rekommenderade ytorna 40 m2/barn och en 
totalyta om minst 3000 m2 (Boverkets vägledning). Ambitionen ska vara att nå de 
rekommenderade ytorna. Vid detaljplaneläggning av nya bostadsområden måste 
målsättningen vara att uppfylla lekvärdesfaktorns högre krav avseende friyta . 

Vid upprustning av befintliga gårdar ska man sikta på att höja lekvärdet. 

I lekvärdesfaktorn vägs friyta och lek.kvaliteter samman till en bedömning av det totala 
lekvärdet. En mindre friyta ska till viss del kunna kompenseras med en hög kvalitet på 
innehållet. Lekvärdesfaktorn hjälper till att tydliggöra en del av de mjuka värdena på 
gården och värdera dem. Exempel på mjuka värden är grönska, hur man upplever en 
miljö och möjligheten till pedagogisk verksamhet med mera. Förtydligandet av värdena 
gör det lättare att förstå, men också att ställa krav. 

I Tingsryds kommuns version av lekvärdesfaktorn är det sex bedömningspunkter som 
vägs samman. Tillsammans ger bedömningspunkterna en faktor som ger lekvärdet på en 
förskolegård. Va1je punkt kan ge mellan+ I och -1 poäng. Totalt kan det bli maximalt 6 
poäng för en gård. 

De sex bedömningspunkterna är: 
• Friyta 
• Zonering av gården 
• Vegetation och topografi 
• Integration av lekutrustning 
• Möjlighet till omvärldsförståelse 
• Samspel mellan ute och inne 

Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar om vilken gräns för lekvärdesfaktorn samt vilka 
andra faktorer som behöver vägas in för att uppnå Plan- och bygglagens krav på 
tillräcklig friyta i samband med bygglov i det enskilda fallet. 

Andra viktiga faktorer 

Utöver allmänt råd och lekvärdesfaktor ska man vid vaije förskola även beakta andra 
faktorer som kan påverka utformning och placering. 

Barnets bästa 
Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet och skydd samtidigt som 
barn ska respekteras och ha möjlighet att själva kunna påverka sitt liv. För att 
barnkonventionen ska bli mer än ord behöver vi se till att beslut som berör barn har 
beaktats utifrån principen om barnets bästa. Utemiljön på en förskola är en lämplig 
miljö som barnen kan vara med och påverka. Vuxna kan ha ett barnperspektiv, men i 
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verksamheten är det viktigt att få med barnets eget perspektiv av hur de exempelvis vill 
använda gården. 

Tillgänglighet 
Tillgängliga ytor för alla är en viktig förutsättning för allas lika värde. 
Tillgänglighetskrav är lagreglerade i PBL. Den sortens tillgänglighet är allmän och ett 
grundkrav. När det gäller den enskilda individens behov finns särskilda medel att söka i 
Tingsryds kommun för att göra miljön tillgänglig utifrån funktionsnedsättningen. 

Vid nyanläggning har man skyldighet att ta hänsyn till tillgängligheten och 
användbarheten. En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och 
på annat sätt använda tomten. Exempelvis kan "cykelrundor" utformas så att de har 
rullstolsbredd och lekredskap placeras så att de i största möjliga mån är tillgängliga. Lek 
som uppmuntrar att använda olika sinnen är roligt för alla, men särskilt viktigt för någon 
som exempelvis har en synnedsättning. Det är viktigt att ha med sig att anpassningar i 
miljön kan ta plats, vilket också kan försvåras om tomterna är för små. 

För utformningstips av lekytor för barn med olika funktionsnedsättningar kan man 
bland annat läsa Boverkets skrift "Enklare utan hinder". 

Ur vägledningen: Gör plats för barn och unga 
FAKTARUTA 3:2 Hur stor friyta behövs? 
Utifrån beprövad praxis och aktuell forskning har flera kommuner tagit fram egna 
riktlinjer med mått för friyta. Sådana riktlinjer är inte bindande men kan vara ett stöd 
vid handläggning av detaljplaner, bygglov och tillsynsärenden. 

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till 
den totala storleken på friytan. 
Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m2 friyta per barn i förskolan och 30 
m2 friyta per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m2
• På en 

gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009). 

Utemiljön ska vara bullerskyddad och ha en god luftkvalitet 
Vid placering av förskolor ska hänsyn tas till områdets karaktär och förutsättningar. 
Lokalisering intill vältrafikerade vägar och järnvägar bör undvikas så att förhöjda 
ljudnivåer och luftföroreningar inte uppkommer. Byggnaden i sig själv kan utgöra ett 
bullerskydd för en förskolegård. Inomhusnivåer för buller ska klaras oavsett 
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byggnadens placering i förhållande till omgivande bullerkällor. Det finns riktvärden 
från 

Boverket och Naturvårdsverket för buller som bör följas för att inte riskera barns hälsa. 
Om man inte klarar bullervärdena påverkas kvaliteten och användbarheten på 
förskolegården. Eventuella bullerplank förses gärna med glaspartier för att både få insyn 
till gården och en koppling till omgivningen. 

Riktvärden enligt Boverket och Naturvårdsverket På skolgårdar eller förskolegårdar 
är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att 
resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

Marken ska vara fri från föroreningar 
Mark som tidigare använts till annat ändamål kan innehålla föroreningar. 
Markprovtagning och eventuell sanering behöver göras innan marken är lämplig för 
förskola. 

Solens UV-strålning 
Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Det beror på att vi människor 
utsätts för skadliga mängder av solens UV-strålning. Barn är extra utsatta, eftersom de 
har tunnare hud och därför bränner sig lättare. Växtlighet och spännande lekställen i 
skuggan minskar exponeringen för UV-strålning med nära hälften. Därför är det en 
viktig hälsofråga att arbeta med grönskan i planeringen av förskolegårdar och utemiljöer 
för barn. 
Extra viktigt är att ta vara på befintlig grönska när det är möjligt. Då det saknas grönska 
eller den ej hunnit växa upp bör miljön kompletteras med solsegel eller dylikt. 

Risktagande - en del i läro- och utvecklingsprocessen 
Risker är inte bara ofrånkomliga, de kan vara nyttiga också. Barn vill utmana sina egna 
gränser och redan från tidig ålder har människan ett naturligt begär efter risker. Efter 
hand utvecklas en förmåga att hantera de risker vi frivilligt utsätter oss för. Ett sätt är att 
skapa stimulerande fysiska miljöer, eller att inte ta bo1t redan befintliga sådana miljöer, 
där barn kan lära sig ta risker på ett sätt som inte allvarligt skadar dem, ett så kallat 
kalkylerat risktagande. Skogsmiljöer är ett exempel på en miljö som kan erbjuda barn 
ett sådant risktagande. 

För att skapa både utvecklande och trygga utomhusmiljöer bör man fokusera på att 
försöka undanröja verkliga faror- sådana som kan ge bestående men. För att bygga in 
ett kalkylerat risktagande så behöver man samtidigt undvika att agera utifrån rädsla för 
risker. I stället bör man utgå från vetenskaplig grund, vara systematisk och ha motiv för 
vald utformning och design. Särskilt ska man tänka på vilka utmaningar som platsen 
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erbjuder och dokumentera de gjorda valen. Trots en allsidig noggrannhet går det aldrig 
att balansera barns kalkylerade risktagande med en helt säker och skadefri miljö. 

Vissa saker kan man bara lära sig genom egen erfarenhet, som till exempel nyfikenhet, 
försiktighet, meningen med smärta, att göra välgrundade val samt konsekvenser av de 
val man gör. En potentiell risk är också en potentiell möjlighet till lärande. 

Skötsel och underhåll 
En avgörande aspekt för att en utemiljö verkligen ska nå upp till den lekvärdesfaktor 
som i teorin varit möjlig, är skötseln av densamma. En bra utemiljö för barn lever sällan 
upp till den klassiska standarden för skötsel med vuxna mått mätt. 

Skötseln, inklusive skötselplan och skötselbeskrivning, har stor betydelse för att de 
värden som skapas av naturliga och lösa element bibehålls alternativt förändras på bästa 
möjliga sätt för barnens lek. Exempelvis kan lövhögar lämnas kvar, träd som passar som 
klätterträd bör få behålla grenar i låg höjd och inte stammas upp, grenar stubbar och ris 
som går att bygga kojor med kan lämnas kvar och delar av gräsmattor kan tillåtas växa 
sig höga för att främja djurlivet. 

Årstider och väder bör få lämna spår i utemiljön, grunda vattenpölar ger stort lekvärde 
och fallfrukt kan bli äppelkaka istället för att städas bort så f01t det fallit till marken. Vid 
snöfall ges plötsligt möjlighet att utforska material och förmågan att ta sig fram på helt 
nya sätt, snöröjning bör därför hållas till ett minimum och endast säkerställa 
framkomlighet och säkerhet. 

För att detta ska bli verklighet krävs utbildning av skötselpersonal så att det förstår 
varför de ska utföra skötseln på ett okonventionellt sätt. Dialogen mellan 
skötselpersonal, pedagoger, barn och fastighetsägare är avgörande och ett måste för ett 
lyckat resultat. Boverket poängterar vikten av att se skötsel ur barnperspektivet och 
belyser då behovet av att se vilka platser barnen använder och leker på, föra dialog med 
dem om var de skulle vilja kunna vara och vad de skulle vilja göra. 

Det bör beaktas att små utemiljöer har ett betydligt större slitage vilket i sin tur kräver 
tätare intervaller för skötsel. Leken blir mer koncentrerad och ytor, vegetation och 
redskap får utstå ett mycket högt tryck. Periodiskt underhåll och upprustning blir också 
mer kostsamt på grund av detta. 

Löst material 
Förutsättningar till att det finns naturligt löst material i form av till exempel sand, löv, 
stenar och pinnar bör eftersträvas på va1je förskolegård. Löst material är en stor tillgång 
i den kreativa och pedagogiska leken och ger barnen möjlighet att påverka sin utemiljö. 
En väl använd förskolegård kan också upplevas rörig. Det visar att pedagogisk 
verksamhet pågår. 
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Tingsryd 2019-06-27 

Bilaga 1 
Lek.värdesfaktor för förskolegårdar i Tingsryds kommun 
Lekvärdesfaktorn är ett verktyg som ska hjälpa till att väga ihop det totala värdet av storlek och innehåll 
på en förskolegård. Vid detaljplanering kan faktorerna användas i lägen då ytorna tydligt krymper, för att 
tidigt försäkra sig om att det går att få till tillräcklig friyta . Vid utformning av en ny gård eller upprustning 
av en befintlig gård kan faktorerna vara vägledande för att få till ett bra och varierande innehåll. 
Vid upprustning av gårdar ska ambitionen vara att höja lekvärdet. Tingsryds kommuns målbeskrivning 
för skolans och förskolans utemiljö ska vara vägledande. 
Vid bygglov används faktorerna som en del i bedömningen av tillräcklig friyta enligt Plan- och 
bygglagen. Lekvärdesfaktorn ska användas tillsammans med Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) 
vid bedömningar av förskolegårdar. 

Friyta: 
Till friytan räknas de ytor som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. Ytor för 
exempelvis förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser där barnen inte kan vistas, 
räknas bort. Den totala ytan ska vara sammanhängande. 

+ 1 Gården är > 40 m2/barn och · 3000 m2 totalt. 
0 Gården är 30-40 1112/barn och ca 3000 1112 totalt. 

-1 Gården är < 30m2/barn och < 3000 1112 totalt. 

Zonering av gården: 
En förskolegård bör ha egenskaper från tre zoner; en trygg, en vidlyftig och en vild. 

+ 1 Gården har egenskaper från alla tre zonerna. 
0 Gården har egenskaper från två av zonerna. 

-1 Gården upplevs endast som en zon. 

Innehåll i respektive zon: 
Trygg zon: Området närmast huset ska vara en plats för trygghet, lugn och ro. Zonen bör innehålla bord 
och sittplatser. Samlingsplats och lek för de minsta barnen bör förekomma. 
Vidlyftig zon: Erbjuder uttymme för rörelse i många olika riktningar och redskap som främjar en 
rörelsefylld lek. Redskapen kan exempelvis främja klätterlek och balansgång av olika slag. Även kullar 
och terräng kan skapa förutsättningar för den vidlyftiga leken. 
Vild zon: Bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet ska ge möjlighet för barnen att 
uppleva känslan av att vara ifred. Den vilda zonen ska innehålla lekbar vegetation med buskar och träd 
och ska gärna utgöra en tredjedel av förskolegården. Varierad topografi förstärker den vilda karaktären. 

Vegetation och topografi: 

+ 1 Gården har varierad topografi. Det finns sammanhängande ytor med varierad vegetation - framför allt 
tåliga träd och buskar - som går att leka och klättra i. Det finns platser för lek i såväl soliga lägen som i 
skugga. Markmaterialen varieras med en övervägande del genomsläppliga material. 

0 Gård med enstaka kulle eller slänt. Delar av vegetationen är lekbar. Det finns platser i såväl soliga som 
skuggiga lägen. 
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-1 Platt gård med vegetation som inte går att leka i. I stort sett hela gården har samma solförhållanden. 
Den är antingen solbelyst eller ligger i skugga. 

Integration av lekutrustning: 

+ 1 På ett flertal ställen finns exempel på lekredskap som är integrerade i landskapet. Dessa står således 
inte inom inramade ytor för lek. Naturliga partier av gårdens landskap kan användas som lekutrustning. 

0 Det finns lekredskap som är integrerade i landskapet, men de flesta står inom avgränsade områden utan 
kontakt med det omkringliggande landskapet. 

-1 I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder en torftig 
lekmiljö. 

Möjlighet till omvärldsförståelse: 

+ 1 Gården förändras under året och det finns olika saker för barnen att göra här under de olika årstiderna. 
Det finns löst material för barnen att använda och möjlighet för konstruktionslek med exempelvis vatten 
och sand. Det finns odlingsmöjligheter på gården och någon naturlig/vild miljö där barnen kan följa 
kretsloppet. 

0 Ett fle1ial naturliga inslag på gården förändras med årstiderna. Delar av gården är möjliga för barnen att 
undersöka och påverka. Det finns någon form av praktiskt exempel på hur omvärlden fungerar, 
exempelvis odling. 

-1 Den största delen av gården är hårdgjord och inte möjlig att påverka. Färdiga lekredskap och anvisade 
lekytor styr leken. 

Samspel mellan ute och inne: 

+ 1 Både små och stora barn har god utsikt över grönska. Lågt placerade fönster gör att barnen kan se ut. 
Direktutgångar finns till gården. Direktkontakten gör det lätt att flytta ut den pedagogiska verksamheten. 

0 Barnen kan uppleva grönska inifrån verksamhetsrum . En del barn har direktutgångar till gården medan 
några barn måste invänta personal för att få tillgång till gården i dess helhet. 

-1 Ingen eller nästan ingen grönska upplevs inifrån verksamhetsrum. Det finns inga direktutgångar till 
gården utan barnen måste invänta personal för att få tillgång till gården i dess helhet. 
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Boverkets författningssamling 
Bilaga 2 

BFS 2015: 1 FRI l 1 Boverkets allmänna råd (2015: 1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fri tidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet; 

Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari 2015. 

Boverket beslutar följande allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 
förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 

Inledning 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och bygglagen 
(20 I 0:900), PBL. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen 
av föreskrifterna i ovannämnda författning och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla 
för att uppfylla föreskrifterna. De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 
redaktionella upplysningar. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

Till plan- och bygglagen (2010:900) 

Placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt 
8 kap. 9 § andra stycket 
Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, 
säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig 
verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk 
och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan bör vara så 
rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng
och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god 
luftkvalitet samt god ljudkvalitet. Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som 
innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande 
verksamhet och barnen och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och 
friytan. Friytan bör placeras i direkt eller i nära anslutning till byggnadsverk som innehåller 
lokaler för skola årskurs sju till nio och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan 
byggnadsverket och friytan. För gymnasieskolor bör friyta placeras och ordnas på det sätt som 
är skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov. 

Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att ersättas med friyta med 
likvärdiga möjligheter till varierande lek och utevistelse. 
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Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt 
8 kap. JO och 11 §§ 

Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det allmänna rådet till 8 kap. 9 § 
andra stycket tillämpas i skälig utsträckning. Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas 
förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att 
barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som innehåller lokaler för 
förskola, förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande verksamhet och friytan. 

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 mars 2015. 

På Boverkets vägnar 

JANNA VALIK 
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§ 31 

Fastställande av rutiner och riktlinjer vid besök inom 
bildningsförvaltningens verksamheter 
Dm BN/2020:23 

Beslut 

20(22) 

1. Bildningsnämnden fastställer framtagna rutiner och riktlinjer vid besök 
inom bildningsförvaltningens verksamheter, bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolan och förskolan är myndigheter vilket innebär att den är skyldig att ta 
emot besök från enskilda. Det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på 
området. Verksamheten vid en förskola/skola sker under kommunens och 
skolledningens ansvar, vilket innebär att de har ett ansvar för elevernas och 
barnens t1ygghet och säkerhet. Med anledning av detta har 
bildningsförvaltningen tagit fram gemensamma och likvärdiga rutiner och 
riktlinjer för besök vid samtliga av förvaltningens enheter. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-09. 
2. Förslag på rutiner och riktlinjer vid besök inom bildningsförvaltningens 

verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (För kännedom) 

I Utdmgsbesty,kande 



bilaga 1 BN § 31 2020-03-24 

2020-01-01 

Rutiner och riktlinjer vid besök 

Rektorer får ibland frågor kring vad som gäller angående besök vid en skola eller förskola . Vi 
vill därför informera om vad som gäller för besök i verksamheten. 

Skolan och förskolan är myndigheter vilket innebär att den är skyldig att ta emot besök från enskilda. 

Det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Verksamheten vid en skola sker under 

kommunens och skolledningens ansvar vilket innebär att de har ett ansvar för elevernas och barnens 

trygghet och säkerhet. 

Att vårdnadshavare/föräldrar, företag, organisationer vill besöka skolan kan vara både trevligt och 

givande. Alltför många besök kan dock göra att lärmiljön för eleverna och även personalens 

arbetsmiljö påverkas. I verksamheten kan även finnas elever/personer med skyddad identitet. Barn 

och elever har rätt till trygghet, studiero och ordning och personalen har rätt till arbetsro. Detta 

medför att alla besök, i så stor utsträckning som möjligt, ska planeras i förväg. 

Tillträde till verksamhetens lokaler och skolgårdar 
Verksamhetens lokaler och skolgård är inte en allmän plats där allmänheten har rätt att vistas som 

den finner lämpligt (Ordningslagen 1993:1617 1 kap, 2 §). I begreppet "allmänheten" ingår i detta 

sammanhang alla som inte går på skolan eller som arbetar där. Även föräldrar och andra anhöriga 

ingår alltså i begreppet allmänhet. 

Rektor beslutar enligt skollagen om skolans och förskolans ordningsregler och har ansvar för 

arbetsmiljön. Besök i verksamheten ska ske efter överenskommelse med rektor eller 

lärare/personal. Detta för att skolan ska veta hur många som befinner sig i lokalerna vid eventuell 

utrymning. 

På Tingsryds kommuns skolor och förskolor välkomnar vi besök i verksamheten men vill att 

nedanstående rutiner följs. Detta för att våra elever och personalen på skolan ska ha en god lär- och 

arbetsmiljö. 

Lagrum 

Ordningslagen 1993:1 kap, 2 § 

Skollagen 2011:5 kap, 5 § 

Arbetsmiljölagen 1977:116 



2020-01-01 

Besöksrutiner vid Tingsryds kommuns skolor, fritidshem och förskolor 

Alla besök 

• Vid skolor och förskolor som använder sig av system med besöksbrickor ska dessa alltid 

kvitteras ut innan besöket samt återlämnas vid besökets slut. 

• Vid enheter som inte använder sig av besöksbrickor behöver sådana ej heller kvitteras ut. 

Spontana besök 

• All personal ska alltid ta kontakt med personer som vistas på skolans eller förskolans område 

och fråga efter ärende samt hjälpa dem att hitta till rätt plats. Obehöriga inom skolan eller 

förskolans område ska avvisas. 

• Vid misstanke om att allt inte står rätt till ska detta meddelas närmaste chef omgående för 

vidare åtgärder. 

• Besökare ska kontakta skolans expedition alternativt skolans/förskolans personal, för att 

anmäla sitt ärende. Personalen hjälper till att undersöka om besöket är möjligt att 

genomföra. 

Planerade besök 

• Besökaren ska kontakta berörd personal, rektor eller administratör för att bestämma en tid för 

mötet. 

• Besökaren träffar den personal som ansvarar för besöket på den plats som är överenskommet. 

Besökaren kontaktar berörd personal om han/hon är osäker på var mötet ska äga rum. 

Hämtning och lämning av barn/elever 

• Förskolan eller skolan ansvarar själva för rutiner kring hämtning och lämning av barn/elever, samt 

att rutinerna är kända för dem de berör. 

Besök av andra aktörer 

• Besök av företag, hantverkare, föreningar, anställda inom Tingsryds kommun som ej tjänstgör på 

enheten samt politiska organisationer ska alltid bokas i förväg. 

• Kontakta rektor eller skoladministratör för att se om ett besök kan planeras in. 

Ovanstående rutiner är gemensamma för alla skol- och förskoleenheter inom Tingsryds kommun, 

dock kan lokala kompletterande regler förekomma. 

Detta dokument ska alltid lämnas till nya medarbetare samt vikarier senast första anställningsdagen. 

Rektor måste försäkra sig om att mottagaren tagit del av innehållet. 

Där expeditionen finns hjälper de besökare med upplysningar, råd och vägledning, mottagande mm i 

enlighet med den serviceskyldighet som gäller för myndigheter. I övriga fall sköts detta av rektor 

eller annan ordinarie personal. 
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2020-03-24 

§ 32 

Yttrande rörande cykelstrategi för Tingsryds kommun 
Dnr BN/2020:34 

Beslut 

21(22) 

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till framtagen cykelstrategi för 
Tings1yds kommun, och har inget att erinra i frågan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har arbetat fram en cykelstrategi för Tings1yds kommun. 
Strategin är skickad till bildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
för yttrande senast 2020-03-31. 

Strategin inriktas på att få fler kommuninvånare att cykla till arbete, skola 
och fritidsaktiviteter samt att göra kommunen mer attraktiv för cykelturism. 
Särskilt fokus skall läggas på ungdomar, funktionshindrade och personer 
utan körk01i. Att få fler att välja cykeln kan ske genom förbättring av 
befintliga cykel vägar och att det finns en plan för komplettering av nya 
cykelvägar där det idag saknas. 

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ska ställa sig positiv 
till framtagen cykelstrategi för Tingsryds kommun, och meddela att 
nämnden inte har något att erinra i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2020-03-09. 
2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-12-16 § 383, Beslut 

om remittering för cykelstrategi för Tings1yds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrag,bestydrande 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-24 

§ 33 

Annons om stipendium för insatser mot rasism och 
främlingsfientlighet 
Dnr BN/2020:110 

Beslut 

22(22) 

1. Bildningsnämnden godkänner framtagen annons, bilaga 1, avseende 
stipendium för insatser mot rasism och främlingsfientlighet. 

2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att publicera 
annonsen på kommunens hemsida och i tidningen Nya Allehanda. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ska om lämplig mottagare finns vaije år dela ut ett 
stipendium till den eller de som gjort något speciellt för att motverka rasism 
och främlingsfientlighet. Stipendiet är på 5000 kronor och tilldelas en 
person, organisation eller förening i Tingsryds kommun. 

Bildningsförvaltningen hai· arbetet fram ett förslag på annons för publicering 
på kommunens hemsida och i tidningen Nya Allehanda. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2020-03-09. 
2. Förslag på annons avseende stipendium för insatser mot rasism och 

främlingsfientlighet. 

I Utdragsbostyckande 



bilaga 1 BN § 33 2020-03-24 

Tingsryds kommun delar varje år ut ett stipendium till den eller de 
som gjort något speciellt för att motverka rasism och främlings
fientlighet. Stipendiet är på 5 000 kronor och tilldelas en person, 
organisation eller förening i vår kommun. 

Utdelning sker en dag i juni 2020. 

Ansökan eller förslag till 
nominering ska ha inkommit 
senast den 27 april 2020 till 

Tingsryds kommun 
Bildningsnämnden 
Box88 
362 22 Tingsryd 

eller till 

barn.utbildning@tingsryd.se 

På ansökan/nomineringen ska 
det framgå kontaktuppgifter till 
den som ansöker eller till den 
som nominerar och till den som 
blir nominerad. 

Ansökan/nomineringen ska också 
innehålla en motivering. 

För mer information eller frågor, välkommen att kontakta 
bildningsnämndens ordförande Marie Fransson, 073-027 19 32 eller 
bildningsförvaltningen, barn.utbildning@tingsryd.se. 
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