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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

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

1.2 Omvärld 

Pandemin har påverkar alla delar av bildningsnämndens verksamheter. Våra bibliotek, förskolor, skolor, 
fritidshem och fritidsgårdar har anpassat sin verksamhet utefter de nationella råden som kommit från 
Folkhälsomyndigheten, Skolverket och andra myndigheter. Ambitionen för alla verksamheter har under hela 
2020 varit att låta processer och utvecklingsprojekt fortlöpa utan för många avbrott. 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet är en stor utmaning. Det blir allt 
svårare att rekrytera personal och vi saknar behörig personal i alla kategorier. 
Kompetensförsörjningsutmaningen kan innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen på 
våra förskolor och skolor. Kompetensförsörjningsstrategier som lyfter fram positiva aspekter med att arbeta i 
Tingsryds kommun har tagits fram och arbetet fortlöper. Ytterligare en aspekt av 
kompetensförsörjningsutmaningen är att vi som arbetsgivare behöver följa med i löneutvecklingen i takt med 
konkurrerande arbetsgivare. 

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningssystemet. Idag pratar vi 
mycket om att alla barn och ungdomar behöver förstå hur digitala verktyg och medier påverkar dem själva, 
men också samhällsutvecklingen. Med all den information som finns tillgänglig genom digitala medier behöver 
unga idag också lära sig att hantera information och tränas i att förhålla sig kritiska till den information de 
möter. Både idag, men kanske ännu mer i framtiden, kommer arbetslivet att bli alltmer digitaliserat både i det 
dagliga arbetet men också för att utveckla nya idéer och innovationer. Personalens kompetensutveckling är 
avgörande för att våra barn och elever på ett naturligt sätt får möta digitala verktyg och medier i 
undervisningen. 

Det finns idag drygt 70 statsbidrag att söka för skolans verksamheter. Bildningsförvaltningen söker under 2020 
ett femtontal statsbidrag. Majoriteten av statsbidragen betalas ut under förutsättning att huvudmännen inte 
gör neddragningar i de resurser som fördelas till skolverksamheten. Detta faktum är avgörande för möjligheten 
att söka statsbidragen, då redovisningen och beviljandet om möjligheten att få behålla bidragsmedel görs i 
efterhand när dessa medel redan är förbrukade. Det är en relativt komplicerat handläggning som kräver 
snabba, men strategiska beslut på förvaltningsnivå. 

1.3 Styrkort 

1.3.1 Vision 

BN:s vision 
 
"Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar" 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Medborgare  Väl fungerande 
rutiner för 
överlämningar som 
efterföljs i hela 
organisationen. 

 
 Andel enheter som organiserar 

för väl fungerande övergångar % 

 Alla barn och 
- 

 Delaktighetsindex barn/elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

elever inom samtliga 
av våra verksamheter 
känner delaktighet 
och har möjlighet att 
påverka frågor som 
berör dem 

  
 Nöjdhetsindex elever % 

 Alla 
vårdnadshavare är 
nöjda med 
verksamheten och 
känner sig delaktiga 

- 

  
 Delaktighetsindex 

vårdnadshavare 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare % 

 Det råder en 
stark samverkan 
mellan förskolor och 
skolor och det lokala 
näringslivet och 
samhället i övrigt 

-  

 Alla barn och 
elever känner sig 
trygga i våra förskolor 
och skolor. 

- 

  
 Trygghetsindex barn/elev 

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

2021-01-18 

Målen är till viss del uppnådda. 

Vi arbetar aktivt med "En skola för alla", "Läsa-
skriva-räkna-garantin", är aktiva i 
elevhälsoarbetet, har god struktur för 
klasskonferenser, genomför Skolverkets 
specialpedagogiska lyft, deltar i kommunens 
nätverk och deltar i projektet "Nyanländas 
lärande". Alla insatser i våra verksamheter 
gällande kollegialt lärande, kompetensutveckling 
eller elevhälsa syftar till att nå ökade 
kunskapsresultat och att ge bättre 
förutsättningar för våra elevers lärande. 

JN 

 Skolan gör eleven nyfiken på att 
lära sig mer 

 Läskunnighet åk 1 % 

 Kunskapsresultat åk 3, 
nationella prov 

 Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen, % 

 Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive nyanlända 
elever 

 Flickors kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive nyanlända 
elever 

 Pojkars kunskapsresultat i åk 9, 
meritvärde exklusive nyanlända 
elever 

 Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen - exklusive 
nyanlända elever, % 

 Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till gymnasieskolan -
 exklusive nyanlända elever, % 

 Slutbetyg gymnasiet, 
genomsnittligt meritvärde 

 Andel elever som får en 
gymnasieexamen efter tre år, % 

 Andel nyanlända som inom tre 
år efter start på språkintroduktionen 
blir behöriga till ett nationellt 
program, % 

 Andel elever som inom ett år 
efter start på introduktionsprogram 
(exkl. språkintroduktionen) blir 
behöriga till ett nationellt 
program, % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 Andel avgångselever i åk 9 med 
behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram, kommunala skolor % 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 
9, lägeskommun, pojkar 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 
9, lägeskommun, flickor 

 Biblioteket ska 
sprida folkbildning 
genom tillgång till 
litteratur och digitala 
medier 

- 

  
 Andelen aktiva låntagare av 

befolkningen, % 

 Antal fysiska besök per 
invånare 

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

- 
 Nöjdhet % 

 Trygghet % 

 Samhälle  Våra barns och 
elevers 
miljömedvetenhet 
ska öka 

- 
 Antal genomförda 

samverkansprojekt med 
närsamhället - förskola 

 Antal genomförda 
samverkansprojekt med 
närsamhället - grundskola 

 Antal genomförda 
samverkansprojekt med 
närsamhället - gymnasieskola 

 Vår 
miljömedvetenhet 
ska öka 

 
 Andel miljöcertifierade 

skolenheter % 

 Ekonomi  En budget i 
balans kopplat till 
god kvalitet i våra 
verksamheter 

Årets resultat uppgår till 296 mkr. I förhållande 
till nämndens budget på 302 mkr redovisas en 
positiv budgetavvikelse på 5,9 mkr. 
Prognossäkerheten håller ej det bestämda 
måttet och blir därför bedömd som ej uppfyllt. 

 Prognossäkerhet 

 Budget i balans 

 Personaltäthet förskolan, 
barn/årsarbetare 

 Personaltäthet grundskolan, 
personal/100 elever 

 Personaltäthet i förskoleklass, 
personal/100 elever 

 Personaltäthet i fritidshemmen, 
barn per årsarbetare 

 Medarbetare  Vår personal är 
nöjda med sitt arbete 
och sin 
arbetssituation 

- 
 Helhetsbedömning 

arbetssituation, % 

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME-
index 

 All vår personal 
har adekvat 
utbildning och är 
behöriga inom sitt 
arbetsområde 

- 
 Behörig personal i 

grundskolan, % 

 Behörig personal i 
gymnasieskolan, % 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

 75 % 
förskollärare och 
25 % barnskötare i 
förskolan 

- 
 Andel personal i förskolan med 

förskollärarutbildning % 

 Personal i 
fritidshem 

- 
 Andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning, % 

 Vår personal mår 
bra och har ett högt 
hälsoläge 

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningens 
verksamheter var 2019 4,8 %.  Hälsoläge % 

 Sjukfrånvaro, % 

 
Bibliotekspersonal 
med adekvat 
utbildning 

- 
 Andel personal med adekvat 

utbildning, % 

 Process  Skolledare ska få 
tid för det 
pedagogiska 
uppdraget 

- 

  
 Andelen tid skolledare 

använder för pedagogiskt 
ledarskap, % 

 Ökad digital 
kompetens i 
verksamheten 

- 
 Andel förskollärare och lärare 

som tillämpar digitala moment i 
undervisningen, % 

 Ökad digital 
tillgänglighet i 
verksamheterna 

- 
 Andel digitala enheter per 

barn/elev (en utökning med minst 
10 %/år 2019-2022 

 Ökad 
tillgänglighet för 
medborgare och 
vårdnadshavare 

- 
 Antal införda digitala tjänster 

 
Attraktionsvärdet för 
att arbeta inom 
Bildningsförvaltninge
n ska öka 

 
 Andel behörig personal för 

respektive uppdrag 

1.4 Verksamhetens mål & utveckling 

1.4.1 Medborgare 

Bildningsförvaltningens arbete för en likvärdig skola är igång och vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska 
nå sin fulla potential och att de ska få en likvärdig undervisning vilken skola de än är placerade på. 

78 % av våra 100 elever i årskurs ett når målen för läskunnighet. Under året har stor kraft lagts på att följa upp 
och analysera resultaten på enhetsnivå. en direkt åtgärd baserad på huvudmannaanalysen är att en del av 
likvärdighetsbidraget riktas mot lågstadiet i syfte att ge alla elever möjlighet att bli läskunniga innan de lämnar 
årskurs tre. 

Med anledning av pandemin genomfördes inga nationella prov i åk 3 2020. 

I årskurs 6 ser vi stora skillnader i pojkars måluppfyllelse, jämfört med flickors. 64 % (70 % i riket) av pojkarna är 
godkända i alla ämnen, jämfört med 74 % (78 % i riket) av flickorna. Skillnaden är större än för riket och det är 
flickornas goda måluppfyllelse som främst står för skillnaden. Flickorna i årskurs 6 har 221 poäng i 
genomsnittligt meritvärde. Ingen nationell rapportering sker, men föregående år hade flickorna i årskurs 6 ett 
genomsnittligt meritvärde på 248 poäng. Meritvärdet för pojkar ligger på 199 jämfört med 2019 års 205. 

60 % av eleverna i årskurs 9 (samtliga resultat för åk 9 rapporteras exklusive nyanlända elever) är godkända i 
alla ämnen. 50 % av pojkarna är godkända och 70 % av flickorna. Flickornas meritvärden ligger på i genomsnitt 
235 och pojkarnas på 176 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever är 206. 88 % av flickorna 
och 82 % av pojkarna, totalt 85 % av eleverna som slutar grundskolan på Dackeskolan är behöriga till ett 
yrkesprogram. 
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Det genomsnittliga slutbetyget efter avslutad gymnasieutbildning är 12,5 (flickor 14,82, pojkar 10,41). Endast 
3 % av nyanlända elever på språkintroduktionen blir inom tre år efter start på språkintroduktionen behöriga till 
ett nationellt program. 45 % av eleverna som startar på ett introduktionsprogram blir inom ett år behöriga till 
ett nationellt program. 

93 % av våra barn och elever uppger att de är trygga i våra verksamheter, ett värde som inte når upp till målet 
(95 %). Det är ett försämrat värde i jämförelse med föregående år (94 %). 

2020 känner våra barn och elever i samma utsträckning än föregående år (84 %) sig delaktiga i våra 
verksamheter och att de i relativt stor utsträckning (91 %) är nöjda med verksamheten. Känslan av delaktighet 
sjunker ju äldre eleverna är och detta är något vi behöver arbeta vidare för att stärka. Grundskolans åk 4-9 och 
gymnasieskolan behöver hitta bättre former för elevernas inflytande på undervisningen. 

Majoriteten (89 %) av våra vårdnadshavare är nöjda med våra verksamheter. Motsvarande siffra 2018 var 
jämförbar (93 %). 84 % av vårdnadshavarna upplever att de är delaktiga i våra verksamheter. Denna siffra 
sjunker ju äldre barnet blir. En första analys av resultaten pekar på att skolledares och pedagogers 
kommunikation med och lyhördhet för elevers och föräldrars funderingar och åsikter har gett goda resultat, 
men att vi behöver göra mer för att få fler att känna att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter, i 
synnerhet i de senare grundskoleåren. 

1.4.2 Samhälle 

Samverkan mellan skola och arbetsliv sker på olika nivåer och med olika metoder. Barn och elever i förskola 
och skola tar emot och gör studiebesök i det lokala näringslivet. En samverkansgrupp med representanter från 
bildningsförvaltningen och det lokala näringslivet arbetar för att öka samarbetsytan. 

Ett årshjul som driver samverkan med omvärlden är framtaget och känt i verksamheterna. 

Näringslivet har också bjudits in för en dialog kring framtida utbildningsbehov och programutbud på 
Wasaskolan. 

Det är obligatoriskt för skolhuvudmän att anordna minst tio dagars PRAO för elever med start i årskurs 8 och till 
och med att de slutar grundskolan. Detta ställer krav på en god samverkan med näringslivet och det är våra 
studie- och yrkesvägledare som i första hand arbetar för goda möjligheter till PRAO-platser i Tingsryds 
kommun. Pandemin har försvårat PRAO för eleverna, då arbetsplatser inte har kunnat ta emot PRAO-elever. 

1.4.3 Ekonomi 

Resultat 

Årets resultat uppgår till 296 mkr. I förhållande till nämndens årsbudget på 302 mkr redovisas en positiv 
budgetavvikelse på 5,9 mkr. Överskottet uppgår till  1,9 % i förhållande till nämndens budget. 

Prognosen för bildningsnämnden skiljer sig från det faktiska utfallet. Bildningsnämnden har under året 
prognostiserat ett underskott om 167 tkr i delår 1, ett noll resultat i delår 2 och även ett noll resultat i oktober 
uppföljningen. 

I 2020 års årsredovisning gäller prognosbedömningen baserat på den prognos man gjorde i delår 2 och det 
faktiska utfallet för året. Är skillnaden på prognosen vid delåret och det faktiska utfallet mindre än 0,5% 
bedöms prognosen ha uppfyllt målet, är den mellan 0,5% och 1,5% bedöms prognosen ha delvis uppfyllt målet 
och överskrider det 1,5 % bedöms prognosen ej ha uppfyllt målet. Bildningsförvaltningens bedöms därför inte 
ha uppfyllt målet för prognosbedömningen. 

Nämndens intäkter uppgår till totalt 50,7 mkr. Jämfört mot budget är avvikelsen på intäktssidan 6,7 mkr, varav 
1,7 mkr är interna intäkter som är kompensering för den extra löneutbetalningen som de anställda fick i 
december. Dessa kostnader återfinns således i personalkostnader (1,6 mkr) samt köp av verksamhet (0,1 mkr). 
Under 2020 har nämnden blivit bättre på att inkludera intäkter i budgetarbetet vilket innebär att avvikelsen 
inte är lika stor som tidigare år. En stor del av intäkterna utgörs av bidrag. Stadsbidrag från Skolverket uppgår 
till 17 mkr och medel från Migrationsverket för asyl- och kommunplacerade flyktingar uppgår till 10,8 mkr. 

Nämndens kostnader uppgår till totalt -346,8 mkr, varav externa kostnader utgör -93,3 mkr. Den största 
kostnadsposten utgörs av kostnader för personal -190,1 mkr. Jämfört mot budget är avvikelsen på 
kostnadssidan totalt -0,2 mkr. 
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Under 2020 har Bildningsnämnden även fått extra tillskott för att genomföra extra åtgärder i verksamheten så 
som inköp av arbetskläder och Ipads, skapat ett klassrum för fjärrundervisning på Wasaskolan samt inköp av in-
/utlåningsautomat till biblioteket. Dessa kostnader har uppgått till 1 mkr. Utöver detta har Bildningsnämnden 
även blivit kompenserade för den extra löneutbetalning som gjordes i december. 

Analys 

Statsbidrag 

Staten styr skolan på detaljnivå genom ett stort antal statsbidrag. Detta är ett komplext system och det rör sig 
om sammantaget stora belopp. Under 2020 har statsbidrag som lågstadiesatsningen försvunnit och istället 
kompenserats genom högre bidrag för Likvärdig skola. Under 2020 har förvaltningen och skolorna sökt och 
administrerat ett 15-tal statsbidrag varav de till störst del sammanfaller med budgetåret 2020 men de finns 
även de som ligger läsårsvis dvs 2019/2020 samt 2020/2021. 

Migrationsmedel  

Migrationsverket utbetalar medel för utbildningskostnader för asylsökande elever. Dessa intäkter är väldigt 
osäkra och när våra nyanlända elever har fått uppehållstillstånd avslutas ersättningen från Migrationsverket. 
När ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för eleverna täckas inom den kommunala 
budgeten. Genom äskande från Kommunstyrelsen erhöll Bildningsnämnden 6,5 mkr under 2020. Övriga 
migrationsmedel som erhålls från migrationsverket uppgår till 4,3 mkr. Vilket är en minskning från 2019 då 
bildningsnämnden erhöll 5,9 mkr. 

Covid-19 utbrottet  

Det vi kan fastslå efter 2020, är kostnadsminskningar inom måltider till följd av distansundervisning på 
kommunens gymnasieskola, detta uppgår till omkring 1,3 mkr. På grund av distansundervisningen togs beslut 
att erbjuda måltider till avhämtning för alla gymnasieungdomar skrivna i kommunen, detta uppgick till 86 tkr 
och togs av centrala medel på vårterminen. På hösten erbjöds endast elever på Wasaskolan att hämta måltider 
och då fakturerades de som vanligt. 

Utöver dessa kostnader har vi minskade barnomsorgs intäkter om ca 0,1 mkr samt ökade vikariekostnader om 
0,4 mkr. Därtill har vi också haft kostnader för diverse förbrukningsmaterial i de olika verksamheterna, vilket 
har uppgått till ca 40 tkr. Under höstterminen har alla språkresor och hemkunskapsresor ställts in vilket har 
resulterat i kostnadsminskningar om 0,1 mkr på skolskjutsverksamheten. Sammanlagt har Bildningsnämnden 
som resultat haft  0,8 mkr mindre i kostnader under 2020 på grund av Covid-19 utbrottet. 

En annan effekt av Covid-19 har varit att vissa delar av vår verksamhet inte har kunnat genomföras, ett 
exempel på detta är allmän kulturverksamhet där vi inte har haft möjlighet att ta in föreläsare eller författare 
som planerat. 

Skolskjutsverksamhet 

Skolskjutsverksamheten har under året gått med ett positivt resultat om 1 mkr. Kostnaderna för Tingsryd 
Kommuns skolskjuts faktureras á konto under året och korrigeras i efterhand baserat på antal körda kilometer i 
både Tingsryd och de andra kommunerna som är med i detta avtal, vilket gör det svårt att prognostisera dessa 
kostnader i förväg. Överskottet beror till stor del på minskat antal körda kilometer, detta beror till viss del av 
att stationeringsorter för fordon har förändrats men också av att läsåret 20/21 trafikplanering fokuserat helt på 
skolans behov samt att kilometerberäkningarna från regionens håll förändrats. Sammantaget har dessa 
förändringar lett till det överskott som redovisas i skolskjutsverksamheten. 

Förskoleverksamhet + 3,8 mkr 

Bokslutet visar ett stort överskott när det gäller förskoleverksamheten. 

En stor del av överskottet kan härledas till interna kostnader. Inför 2020 budgeterades det för köp av lokalvård 
på förskolorna i Tingsryd, men detta kom aldrig igång under året utan det tidigare systemet med 
ekonomibiträden har fortsatt. Detta har resulterat i lägre kostnader för lokalvård. Vi kan även se ett överskott i 
internt köp av lunch på förskola om 0,5 mkr, om detta är en effekt av sjukfrånvaro eller på grund av de nya 
riktlinjerna för 15 timmars barn är svårt att avgöra men det är troligtvis en kombination av de två. 

Överskottet är även en effekt av något lägre andel köp av verksamhet (0,2 mkr) samt högre andel försäljning av 
verksamhet (0,34 mkr). Under 2020 påbörjades även retroaktivavgiftskontroll vilket resulterade i intäkter om 
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0,6 mkr. De övriga intäkterna för förskoleverksamheten uppgår också till 0,5 mkr över budget. 
Personalkostnaderna i förskoleverksamheten uppgår till 99,1 %. 

Grundskoleverksamhet  +1,5 mkr 

Bokslutet visar ett överskott 1,5 mkr när det gäller den totala grundskoleverksamheten. 

Majoriteten av överskottet ligger på grundsärskoleverksamheten. Där orsakas överskottet bland annat av 
minskade kostnader för huvudverksamhet, där det på höstterminen inte varit något köp av utbildning. Köp av 
utbildning uppgår därför endast till 24,8 % och bidrar med 0,5 mkr till överskottet. Längre personalkostnader 
bidrar också till överskottet, personalkostnaderna uppgår till 81,6%. Även kostnaden för skolskjuts bidrar till 
överskottet med ett litet utfall på 37,2 % och ett överskott om 0,3 mkr. 

När det gäller interkommunala grundskoleelever uppgår kostnaden för köp av utbildning till 106 % av budget 
och medför ett litet underskott om 0,8 mkr. 

Personalkostnaderna hamnar något under budget på 96%, detta beror till stor del på att statsbidrag som 
likvärdig skola har till fullo budgeterats som personalkostnader men har använts till andra inköp. Istället så går 
övriga kostnader över budget, vilket är kostnader som betalas av likvärdig skola. Ser man till endast enheternas 
budget och inte centrala delar så uppgår personalkostnaderna till 99,9%. 

Förskoleklass och fritidshemsverksamhet - 0,7 mkr 

Personalkostnaderna på fritidshem uppgår till 107,2 % av budget och överskrider budgeterat belopp med 
0,9 mkr. Detta vägs till viss del upp av längre kostnader för köp av huvudverksamhet, då det endast uppgår till 
83,2 % av budget och har ett överskott på 0,37 mkr. 

Underskottet i förskoleklass baseras sig också på ett underskott i personalkostnader utfallet för uppgår till 
109,4 % och överskrider budgeterat belopp med 0,43 mkr. 

Gymnasieverksamhet – 1,4 mkr 

Bokslutet visar ett underskott för den totala gymnasieverksamheten. När det gäller kommunens 
gymnasieskola, Wasaskolan, är utfallet ett underskott på 1,4 mkr. Detta underskott hänför sig till största del till 
höga personalkostnader, då personalkostnaderna för 2020 överskrider budget med 2 mkr och uppgår till 
109,8% av budget. Detta har till viss del hämtats in genom högre intäkter än budgeterat, för 2020 var 1,5 mkr 
budgeterat men intäkterna uppgår istället till 2,3 mkr. Ytterligare har även Wasaskolans resultat påverkats 
positivt av distansundervisningen som genomfördes under vårterminen samt under en period på höstterminen. 
Distansundervisningen innebar kraftigt minskade kostnader för måltider, trots att eleverna erbjöds att hämta 
ut måltider beräknas Wasaskolan ha sparat ca 1,3 i måltidskostnader. 

Den interkommunala gymnasieverksamheten (inkl. särskola), dvs köp av utbildning, är en omfattande 
verksamhet med en budget på 31 mkr. Utfallet 2020 blev 1,8 mkr över budget och en förbrukning på 105,9 %. 
Vi såg tidigt att köp av utbildning inom gymnasieverksamheten skulle överskrida budget då det var färre 
sökande till kommunens egna skola samt att vi har några få dyra placeringar inom gymnasiesärskolan. Men 
resultatet vägs upp av mindre kostnader än förväntat i övriga delar inom gymnasieverksamheten, som 
skolskjutsar och personalkostnader för modersmålsansvarig. 

Driftbudget netto per verksamhet etc 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 741 614 127 

315 Allmän kulturverksamhet 100 0 100 

320 Bibliotek 8 814 8 370 444 

331 Kulturverkstan 3 763 3 650 113 

350 Fritidsgårdar 654 207 447 

407 Förskola 70 563 66 766 3 797 

412 Pedagogisk omsorg 470 515 -45 

425 Fritidshem 14 419 14 760 -341 

435 Förskoleklass 6 350 6 748 -398 

440 Grundskola 126 160 126 125 35 

443 Grundsärskola 5 482 3 995 1 487 

450 Gymnasieskola 56 270 56 963 -693 
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453 Gymnasiesärskola 2 031 2 688 -657 

490 Central administration BUN 6 125 4 670 1 455 

Summa  301 942 296 071 5 871 

Driftbudget brutto per kontogrupp 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -44 607 -50 705 6 098 

Personalkostnader 192 025 190 108 1 917 

Övriga kostnader 154 524 156 668 -2 144 

Summa 301 942 296 071 5 871 

Investeringsbudget 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

90543 Upprustning lokal Elevhälsan 385,0 359,4 25,6 

90544 Förråd Dackeskolan 255,0 262,6 -7,6 

90549 Inventarier Trojaskolan 255,0 308,7 -53,7 

90550 Hörselanpassning Trojaskolan 55,0 13,5 41,5 

90539 Inventarier träslöjd Urshultsk 50,0 50,2 -0,2 

Summa  1 000,0 994,4 5,6 

1.4.4 Medarbetare 

86 % av bildningsförvaltningens medarbetare uppger att de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. Detta 
ställer krav på våra chefer att ha en kontinuerlig dialog kring arbetsbelastning, prioriteringar och strategier för 
att hantera stress med medarbetarna. 

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

Hög prioritet är också att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter. Målsättningen är att 
personalens sjukfrånvaro skall vara maximalt 6 % av arbetstiden. 

2020 hade bildningsförvaltningen totalt 6,36 % sjukfrånvaro vilket är högre än föregående år, då den 
genomsnittliga sjukfrånvaron låg på 4,8 %. Analysen visar att pandemin har påverkat sjukfrånvaron negativt i 
bildningsförvaltningen liksom i samhället i övrigt. 

1.4.5 Process 

Skolledarna anger att de ägnar i genomsnitt 72 % av sin arbetstid för pedagogiskt ledarskap. Definitionen av 
vad som är pedagogiskt ledarskap ser olika ut från person till person, och en samstämmighet om definitionen 
behöver tillkomma med hjälp av samtal i skolledargruppen. 

Digital kompetens och andelen digitala moment i undervisningen varierar över tid och mellan lärare, skolor och 
stadier. Målsättningen är att samtliga pedagoger ska tillämpa digitala moment i sin undervisning. Där är vi inte 
ännu. Idag använder uppskattningsvis 60 % av förskollärare och lärare digitala moment i planerade delar av 
undervisningen. Siffran baseras på en uppskattning. 

Antalet digitala enheter som används i undervisningen har under 2019 utökats på grundskolan. Dels med 
införande av Chromebooks till alla elever i årskurs 1 och årskurs 4 och dels med inköp av digitala enheter till 
förskoleklasserna. 

I dagsläget har bildningsförvaltningen infört e-tjänster i syfte att öka tillgängligheten för vårdnadshavare. 
Medborgare kan dygnet runt vända sig med frågor via mail. Frågorna återkopplas normalt max en arbetsdag 
efter inskickande. Vårdnadshavare kan idag ansöka om och lägga in scheman för förskola och fritidshem i 
Hypernet. I övrigt inväntas en upphandling för verksamhetssystem. Digitala tjänster för vårdnadshavare (ex. 
frånvarorapportering) beräknas vara i bruk ht 2021. 
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1.4.6 Balans mellan perspektiven 

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

Vi har en hög andel behörig pedagogisk personal som i stor utsträckning trivs och arbetar för våra barn och 
elever med ett stort engagemang. Våra flerspråkiga barn och elever utgör en stor andel av vårt barn- och 
elevunderlag och det pågår ett intensivt arbete för att ge dessa elever en så bra undervisning som möjligt. Vi 
har en utmaning i att utveckla undervisningen för våra flerspråkiga elever. 

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi samverkar kring 
kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både med föreläsningar och kollegialt lärande. 

För förskoleklasserna och fritidshemmen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per 
termin kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. 

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med kollegialt lärande som 
främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 16 förstelärare inom grund- och gymnasieskolan som alla har en 
uppdragsbeskrivning som baseras på bildningschefens vision om En skola för alla. 

Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den allmänna bristen på utbildade pedagoger är 
också det en stor utmaning för bildningsförvaltningens verksamheter. 

1.5 Framtid 

Statsbidrag 

Bildningsförvaltningen söker ett relativt stort antal statsbidrag varav statsbidraget för Likvärdig skola är det 
mest omfattande (c.a 9 miljoner kronor per år). Statsbidragens inriktning ser olika ut och så även kraven på 
utvärdering och redovisning. Hanteringen av statsbidrag kräver en relativt omfattande administrativ process. 

Kompetensförsörjningsutmaningen 

Som nämnts under omvärld ovan minskar andelen behöriga och legitimerade förskollärare samt lärare i 
fritidshem, grund- och gymnasieskola Vi ser framför oss att vi kommer att ha fortsatt svårt att rekrytera behörig 
personal till samtliga verksamheter och befattningar. 

Antalet nyanlända elever 

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

Utveckling av biblioteksverksamheten 

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

Lokalförändringar 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt i våra förskolor, 
fritidshem och skolor. d. 

Digitalisering 

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

1.6 Planeringsmått 

Planeringsmått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Årsbudget 2020 
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Planeringsmått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Årsbudget 2020 

Antal placerade 
barn totalt 

1 008 1 030 1 033 986 985 

varav i förskola 
(inkl enskild 
förskola) 

544 565 584 557 534 

varav i fritidshem 459 460 443 421 446 

varav i enskilda 
familjedaghem 

5 5 6 8 5 

Antal barn per 
årsarbetare 
förskolan 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Antal barn per 
årsarbetare 
fritidshem 

18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

Antal elever i 
förskoleklass 

127 122 123 125 121 

Antal lärare per 
100 elever i 
förskoleklass 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Grundskola, elever 1 074 1 080 1 098 1 118 1 126 

Grundskola, antal 
lärare per 100 
elever 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Gymnasieskola 
elever, Wasa 

292 278 266 254 255 
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