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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-11

 
  

BUB § 49 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende utgår från dagordningen: 
Översiktsplan för Eksjö kommun - information  
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-05-11 
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BUB § 50 Tertialrapport per 2022-04-30 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 5,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,1 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter april månad var 154,3 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 31,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 9,4 mnkr till och med april månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 496,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -5,3 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 1,1 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 23,9 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en negativ avvikelse 
med 0,6 mnkr, motsvarande 0,5 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 4,2 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 1,3 procent 

• Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,4 mnkr, 
motsvarande 0,7 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,5 mnkr, 
motsvarande 2,9 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 5,7 mnkr, motsvarande 7,2 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 11,4 procent 
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• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 3,6 procent 

• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,7 mnkr, 
motsvarande 9,6 procent 
 

Sektorns investeringsutfall efter april månad var 0,4 mnkr vilket motsvarar 4,8 
procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8,8 mnkr vilket motsvarar budget. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-05-06. 
Budgetuppföljning BUS 2022-04 per verksamhet 
Budgetuppföljning BUS 2022-04 per ansvar   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 51 Direktupphandlingar 2022, kvartal 1 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för barn- och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen 2022-05-03, § 114. 

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen.  

I barn- och utbildningssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.  

Under kvartal 1 har totalt två direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 kronor 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 96 433 kronor. Mellan  
100 001–250 000 kronor har en direktupphandling kontrollerats. Beloppet 
uppgick till 133 439 kronor. Inga direktupphandlingar över 250 000 kr har gjorts.  

Sektorn fortsätter med informationsinsatser kring följsamhet till beslutad 
inköpsrutin vid såväl administratörs- som ledningsmöten samt vid övergång till 
beställarmodell inom kommunen.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-04-29 
Direktupphandlingar BUS 2022 kvartal 1  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom  
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BUB § 52 Riktlinjer för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem, revidering - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/143 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att revidera riktlinjerna för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem, ändring gäller rätt att stänga fem dagar per läsår för personalens 
planering, utvärdering och kompetensutveckling.  

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens 
kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. 

Idag har förskolorna i Eksjö kommun fyra stängningsdagar som används till 
systematiskt kvalitetsarbete, planering av utbildning samt kompetensutveckling. 
De dagar som ordinarie förskola är stängd erbjuds barnen plats på annan enhet 
om behov finns.  

Grundskolan har sex kompetensutvecklingsdagar som ligger jämnt utspridda 
under läsåret, förutom de sammanlagt tio dagar som ligger i anslutning till 
skolstart och skolavslutning. Förskolan har valt att ha stängt samma dagar för att 
underlätta för vårdnadshavare som har barn både i förskole- och skolåldern. 

Behov finns att utöka förskolans kompetensutvecklingsdagar till fem dagar på ett 
år. Det skulle innebära att den 9 januari 2023 är kompetensutvecklingsdag även 
för förskolan. Denna kompetensutvecklingsdag skulle bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för planering inför ny termin och introduktion av både personal 
och barn. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén förskolechef 2022-05-04. 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun.  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
Grundskolechef 
Administratörer förskola 
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BUB § 53 Verksamhetsbesök från förskolan - 
information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns doktorand, med inriktning mot förskolans verksamhet, 
informerar om sin tjänst som doktorand på 70 procent och förskollärare på 30 
procent.  
 
En del av utbildningen handlar om att bedriva forskningsprojekt som resulterar i 
olika artiklar. Vidare beskrivs möjligheter och utmaningar inom uppdraget. 
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BUB § 54 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att avvakta vidare inriktningsbeslut på grund av omvärldsutvecklingen som ger 
eskalerande materialkostnader,  

att ha en fördjupad diskussion kring funktionsprogram vid nästa 
nämndsammanträde i juni, samt 

att ta med inspel från barn- och utbildningsberedningen till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Norrtullskolan är byggd 1955 med en arkitektur som speglar dåtidens standard 
och funktionalitet. Skolan är en gedigen byggnad med tegelfasad, kalkstenstrappor 
och klassrum i långa korridorer. Skolan har väldigt få grupprum och andra ytor 
som kan användas på ett flexibelt sätt i undervisningen kopplat till de behov som 
finns att bedriva modern pedagogik. Skolan behöver utökas för att ersätta de 
moduler som finns på skolan och för att ersätta fritidslokaler (”Dackehuset”). 
Även skolans kök och matsal behöver utökas. 

Norrtullskolan har stora behov av att förbättra tillgängligheten. Det finns två 
trapphus och en hiss (byggd 1997) samt flera halvtrappor som måste passeras för 
att komma till de olika våningsplanen. Skolan består av elva olika 
våningsplan/etager där det bedrivs undervisning och ytterligare fyra nivåer som 
används till annat på skolan. Till exempel går det inte att ta sig till fyra av 
klassrummen, fritidshemmets lokaler, skolsköterska, slöjd och musiksal för en 
rullstolsburen person.  

Vid ombyggnationen av skolan ska lokalerna tillgodose en samlad elevhälsa, det 
vill säga att elevhälsans professioner samlas på ett ställe i skolan, att skolan har en 
tydlig entré, fler grupprum, administrationslokaler med konferensrum samt att 
arbetsplatser och personalrum erbjuds med plats för skolans personal.  
Norrtullskolan har två skyddsrum som måste ersättas om skolan eller delar av 
skolan rivs. 

Till mars månads sammanträde har Ekfab och barn- och utbildningssektorn 
förtydligat förslagen inom alternativ 2. I detta arbete har ett funktionsprogram 
använts för att tydliggöra verksamhetens behov kopplat till undervisningen och de 
pedagogiska krav som finns. För att kunna visa jämförbara alternativ har alla utom 
första alternativet reviderats enligt detta funktionsprogram. Vid denna revidering 
tydliggörs förändringar inom alternativ 2 och det vi kallar alternativ 2.2. Detta kan 
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härledas till just funktionsprogrammets användande i framtagandet. De olika 
alternativen har arbetats om för att kunna möta dagens och framtidens behov för 
att bedriva undervisning och skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Andra delar som påverkar kostnaderna för de olika alternativen är utrymme för att 
bedriva utbildning för elever med NPF-diagnoser (i alternativen kallat Flexenhet) 
och även större utrymme för speciallärare. Dessa utrymmen uppskattas i nuläget 
att kosta åtta respektive fyra miljoner kronor.    

Till april månads sammanträde har Ekfab och barn- och utbildningssektorn tagit 
fram underlag för att svara på de uppdrag som gavs vid sammanträdet i mars.  

För att få ett bra underlag att jobba vidare med har närliggande kommuner 
kontaktats. I detta arbete har det blivit tydligt att närliggande mindre kommuner 
står inför liknande utmaningar vid projektering av skolor och förskolor som Eksjö 
kommun.  

De kommuner som tillfrågats har likt Eksjö kommun tagit fram ett lokalprogram 
efter att behoven har sammanställts och grova kalkyleringar har gjorts tillsammans 
med verksamheten. Vid den enda större tillfrågade kommunen jobbar man på ett 
annat sätt där utbildningsförvaltningen i kommunen belyser behoven och 
sammanställer detta till ett lokalprogram i ett tidigt skede av processen som sedan 
lämnas över till projektenheten på tekniska förvaltningen för kalkylering och 
beslutsfattande underlag.  

Projekt likt Norrtullskolan hanteras på olika sätt i olika kommuner och kostnader 
varierar kraftigt vilket gör det svårt att få ett tydligt jämförande underlag till detta 
projekt. De skolor som rivits och ersatts med nybyggnation har ofta utgått från att 
skolan ska vara tillgänglig för alla med alla funktionsnedsättningar och 
kostnaderna för att få en fullt fungerande verksamhet kräver ombyggnationer med 
kostnader som hamnar i paritet med nybyggnation. Detta tillsammans med en 
betydligt mer energibesparande byggnad har därför valts. Vid om- och 
tillbyggnationer accepterar man att skolan inte är fullt tillgänglig och vissa tillåtna 
avsteg från en del lagkrav har gjorts.  

Till dagens sammanträde har Ekfab och barn- och utbildningssektorn tagit fram 
underlag för att svara på de uppdrag som gavs vid sammanträdet i april. 
Uppdragen var att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att utreda alternativ 
1 i enlighet med funktionsprogrammet som använts i alternativ 2, 2.2 och 3, för 
att få ett jämförbart alternativ 1 mot övriga  alternativ, att utreda tillgängligheten 
med en certifierad tillgänglighetsexpert, att utreda enligt myndighetskrav så som 
byggnadsinventeringskrav och kulturhistoriska perspektivet och att 
kostnadsberäkna utemiljön för alternativ 3. 

Kulturhistorisk karaktärisering och värdering, som troligen kommer att ställas som 
krav att den är genomförd oavsett vilket alternativ som kommer att beslutas, samt 
statusinventering av Nortullskolan pågår. 
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Beroende på var en ny skolbyggnad placeras påverkas kostnaden för utemiljön på 
olika sätt. Kostnaden för en helt ny utemiljö beräknas ge en investeringskostnad 
på cirka 12,5 miljoner kronor motsvarande 1,1 miljoner kronor i hyreshöjning. 
Sänker man ambitionsnivån eller kan återanvända funktioner på befintlig skolgård 
sjunker investeringskostnaden och hyran.  

Ekfab har varit i kontakt med en sakkunnig och en expert på tillgänglighetsfrågor 
vid anpassningar av byggnader med kulturhistoriska värden. I utlåtandet beskrivs 
hur man bör tänka vid ombyggnationer av skolor.  

För att bredda beslutsunderlaget ytterligare har Ekfab utrett alternativ ett 
ytterligare enligt samma funktionsprogram som använts i föregående arbete med 
alternativ två och tre. Detta har genomförts på så sätt att funktionsprogrammet 
har använts för de befintliga ytorna i syfte att ta reda på hur mycket yta som 
behöver tillföras i tillbyggnader. I detta övergripande arbete blir ytorna mindre 
effektivt utnyttjade. Om alternativ ett väljs anlitas en arkitekt för att effektivisera 
ytorna så bra som möjligt men ytorna blir mindre effektivt nyttjade än om man 
skulle bygga nytt. När funktionsprogrammet används för alternativ ett blir 
tillbyggnaden större än i tidigare jämförelser och kostnaden ökar markant.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB, 2022-05-06. 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Pelle Mosskull, Ekfab 
Niklas Lundin, Ekfab 
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BUB § 55 Kök Bullerbyn/Furulundsskolan - 
information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommunfastigheter tittar på möjligheten att bygga en förbindelsegång 
mellan Furulundsskolan och Bullerbyn, vilket skulle möjliggöra för ytterligare en 
avdelning på förskolan samtidigt som kök och matsal kan samordnas.  
 
Idag finns tillagningskök på Bobinen för förskola, grundskola och äldreboende i 
Mariannelund. Alternativ kring olika förslag och lösningar diskuteras. 
      

 

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-05-11 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 56 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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BUB § 57 Resultatdialog 2022 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/93 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningens presidium och sektorschef är inbjudna till 
vårens resultatdialog med kommunstyrelsens presidium.  

Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om aktuella 
och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
effektmålen i kommunprogrammet. 

Presidium och sektorschef tar med inspel till resultatdialogen. 

Beslutsunderlag  
Inbjudan till resultatdialog från kommunstyrelsens presidium. 
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BUB § 58 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Flyktingorganisationen  
• Rekrytering av elevhälsochef 
• Omorganisation inom grundskolan 
• Rekrytering av skolskjutssamordnare 
• Ungdomskoordinator i Eksjö kommun 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-05-11 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 59 Brukarråd läsåret 2021/2022 - 
information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarade vid brukarråden lyfter de frågor som behöver belysas i  
beredningen. 

Beredningen har tillsammans med brukarrådet i Höreda påbörjat en skrivelse som 
förslag till samhällsbyggnadsnämnden för vidarebefordran till Trafikverket, gäller 
komplettering av farthinder i anslutning till Höredaskolan då nuvarande hinder 
inte motiverar att sänka hastigheten.  

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar: 
Hults förskola och skola 2022-03-29 
Grevhagsskolan 2022-04-19 
Höredaskolan, förskolan Sunnanäng och pedagogisk omsorg i Värne 2022-04-19 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-05-11 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 60 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd 
Överklagat beslut om skolplacering på grundskolan. Vårdnadshavarna har 
återkallat sitt överklagande, ärendet skrivs av. 
 
Beslut från Förvaltningsrätten 
Överklagat beslut om skolskjuts. Vårdnadshavare har inte rätt att få kommunens 
beslut prövat, överklagandet avvisas. 
 
Klagomål på utbildningen 
Information och redovisning av svar på inkomna klagomål på utbildning. 
Diarienummer Bun 2022/67, 2022/73. 
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