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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-09

Sammanträde med  Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid  Kommunfullmäktigesalen klockan 09:00-15:00 

Beslutande 
Ledamöter Stig Axelsson (S), ordförande 

Ingbritt Martinsson (C) 
Annelie Sjöberg (M), förste vice ordförande 
Maria Lindholm (S) 
Sven-Olov Lindahl (L), andre vice ordförande 
Maria Felix (M) 

Tjänstgörande ersättare Gill Östergren Puisto (SD), tjänstgörande ersättare för Helena Möller (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan-Olof Vernblom (S) 

Marina Ericsson (C) 
Marie Björk (KD) §§ 31-41 
William Sjöberg (M) 

Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 
 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 31-35, 36-37 
 Pelle Mosskull, fastighetschef Ekfab § 33-34 
 Simon Lantz, vd Ekfab § 34 
 Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt § 34 
 Lotta Johansson Sundblad, rektor § 34 
 Tomas Eliasson, gymnasiechef § 35 
 Anders Nermo, utbildningschef Campus i12 § 35 
 Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef § 38 
 Katarina Norén, förskolechef §§ 36-37 

Utses att justera  Maria Lindholm (S) 

Justeringens plats  Förvaltningshuset 2023-03-15 klockan 13.00 Paragrafer 31-47 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

 Yvonne Hörberg 

Ordförande   …………………………………………… 
Stig Axelsson 

Justerande   ……………………………………………. 
 Maria Lindholm 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-09 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2023-03-15 Datum då anslag  2023-04-05 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 31 Godkännande av föredragningslistan   

§ 32 Årsredovisning 2022 - barn- och utbildningssektorn 2022/46  

§ 33 Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
 

2022/338  

§ 34 Norrtullskolans lokaler - barn- och utbildningssektorn 2021/146  

§ 35 Campus i12, utbildningar - barn- och utbildningssektorn 2023/11  

§ 36 Verksamhetsinformation - förskola   

§ 37 Barngruppers storlek och sammansättning - information 2021/117  

§ 38 Elevhälsans medicinska insats - patientsäkerhetsberättelse 2022 2023/17  

§ 39 Elever som inte fullgör sin skolplikt - information 2023/13  

§ 40 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/79  

§ 41 Information från skolchef   

§ 42 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar   

§ 43 Brukarråd läsåret 2022/2023 - information 2022/328  

§ 44 Obesvarade medborgarförslag och motioner - barn- och 
utbildningssektorn 
 

2023/16  

§ 45 Anmälan till huvudman - information 2022/225  

§ 46 Anmälningsärende   

§ 47 Redovisning av delegationsärende 2023/5  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-09

 
  

BUN § 31 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUN § 32 Årsredovisning 2022 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorns driftsutfall för 2022 var 482,0 
miljoner kronor jämfört mot helårsbudgeten som var 492,1 miljoner kronor. Den 
positiva avvikelsen på 10,1 miljoner kronor motsvarar en procentuell avvikelse på 
2,1 procent,   

att notera att barn- och utbildningssektorns investeringsutfall för 2022 var 3,88 
miljoner kronor jämfört mot helårsbudgeten som var 8,8 miljoner kronor. Den 
positiva avvikelsen på 5,0 miljoner kronor motsvarar en procentuell avvikelse på 
56,9 procent, samt 

att godkänna redovisad rapport för barn- och utbildningssektorn.  

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall för 2022 var 482,0 miljoner kronor (mnkr) jämfört mot 
helårsbudgeten som var 492,1 mnkr. Den positiva avvikelsen på 10,1 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 2,1 procent.  

Avvikelsen mot budget var fördelad på öppen förskola (-0,2 mnkr), förskola och 
pedagogisk omsorg (+5,0 mnkr), grundskola inklusive förskoleklass och 
fritidshem (+4,4 mnkr), grundsärskolan (+0,9 mnkr), gymnasieskola (-4,2 mnkr), 
gymnasiesärskola (+1,9 mnkr), central elevhälsa (+1,2 mnkr), måltider (-1,9 mnkr) 
samt sektorsövergripande (+3,0 mnkr). 

Överskottet förklaras med sex större poster av engångskaraktär, sjuklöne-
ersättningar (3,1 mnkr), avslagna vikarietimmar till och med augusti (1,3 mnkr), 
hyror (1,6 mnkr), städkostnader (2,0 mnkr), vakanta tjänster elevhälsan (1,0 mnkr) 
samt återbetalning från Höglandsförbundet (1,0 mnkr). Hyror förklaras med 
projekt som inte blivit färdiga under 2022 och städkostnaderna förklaras främst 
med att ingen storstädning genomförts under året. När verksamheterna nedan 
förklarar lägre personalkostnader ingår sjuklöneersättningar och avslagna 
vikarietimmar i posterna.   

Förskolans överskott förklaras med ökade barnomsorgsintäkter samt lägre 
personalkostnader. Grundskolans inklusive förskoleklass och fritidshem överskott 
förklaras med högre barnomsorgsintäkter, lägre komptensutvecklingskostnader, 
lägre personalkostnader samt lite högre IKE (interkommunala kostnader). IKE-
kostnaderna är kopplade till placeringar. Grundsärskolans överskott förklaras med 
personalkostnader.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Underskottet inom gymnasieskola är främst kopplat till förlorade statsbidrag samt 
att antalet elever har minskat något under de senaste åren, och därmed har 
budgeten minskat. Även om antalet elever har minskat något behövs samma antal 
program/klasser och därmed personal. Även IKE går back (-0,7 mnkr), dock är 
det en förbättring av nettokostnaden med 2,2 mnkr sedan 2021 och 3,7 mnkr 
sedan 2020. Gymnasiesärskolans överskott förklaras med ökade IKE-intäkter.  

Måltidsenhetens underskott förklaras av ökade livsmedels- och transport-
kostnader samt att semesterlöneskulden ökat kraftigt. Överskottet inom elevhälsa 
förklaras med vakanta tjänster under hösten. Överskottet inom sektorsöver-
gripande förklaras främst med lägre kostnader för personal och städning, samt att 
merparten av återbetalningen från Höglandsförbundet återfinns under sektors-
övergripande.  

Sektorns investeringsutfall för 2022 var 3,8 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som 
var 8,8 mnkr. Den positiva avvikelsen på 5,0 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 56,9 procent.  

Avvikelsen beror främst på att nybyggnationer inte blivit klara under året och 
därmed har inte investeringsmedel använts till de projekten. Även några större 
investeringar inom grundskola och förskola har skjutits fram.   

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, sektors-
ekonom 2023-02-08 
Årsredovisning barn- och utbildningssektorn 2022 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan förskola 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan grundskola, fritidshem och 
förskoleklass 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan gymnasieskola 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan elevhälsa  
      

Utdrag:  
Sektorsekonom 
Skolchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 33 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr Bun 2022/338 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att komplettera rapporten med resultat för EOX-värden av markproverna, samt 
                                 
att påbörja projektering och förarbete/planering av projektet enligt alternativ C.        

Ärendebeskrivning  
I samband med resultatdialog mellan kommunstyrelsens presidium och barn- och 
utbildningsnämndens presidium presenterades ändrade lokalbehov i 
Mariannelund, Höreda och Ingatorp. Det fördes också en dialog om samma fråga 
på resultatdialogen mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämndens 
presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-29 inriktning enligt alternativ C, att mark-
projektering påbörjas för att få ett underlag till februari månads sammanträde,  
att se över möjligheterna till flytt av befintliga hyresgäster på Bobinen, att 
hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt att ge barn- och utbildnings-
sektorn i uppdrag att vid februari månads sammanträde redovisa de tillfälliga 
lösningarna för Höredaskolan. 

Alternativ C 
• Förskola flyttar till Bobinen 
• Bullerbyn används till skollokaler 
• Furulundsskolans moduler flyttar till Höredaskolan 
• Kök och matsal på Höredaskolan byggs ut på befintlig plats 
• Ny förskoleavdelning i Höredaskolans lokaler. Omklädningsrum behålls 

på nuvarande plats.  
• Rekommenderas av vd och fastighetschef på Ekfab, löser behov och är 

mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån koncernnivå. 
• Preliminär hyra 1,75 miljoner kronor 

Markprojektering/markundersökning för att få ett underlag till möjlighet 
att bedriva förskola i Bobinen 
Sammanfattning av miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bobinen 3 
inför anläggande av ny skolgård, Enviro Miljöteknik AB: 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Det har endast påträffats förhöjda värden vid ett begränsat område. Resultaten 
från utförd undersökning visar att bly, PCB och andra ämnen överskrider 
riktvärden för känslig markanvändning i en provpunkt. Känslig Markanvändning 
(KM) har valts som riktvärde utifrån vad marken ska användas till, förskole-
verksamhet. Eksjö kommunfastigheters, Ekfab, bedömning utifrån rapporten är 
att det aktuella området med förhöjda värden kan grävas bort, alternativt behöver 
det inte ingå i förskolans utemiljö. Förskolans gård kan förläggas så att området 
med förhöjda värden inte ingår i förskolegården. 
 
Den rapport som är gjord saknar EOX-värde då det inte gått att säkerställa med 
hjälp av det prov som tagits. EOX är inget värde som vanligtvis brukar 
undersökas men med vetskap om vad det varit för verksamhet i området tidigare 
så genomfördes även detta prov. Ekfabs bedömning är att sannolikheten för att 
EOX finns i området är mycket liten. 

Redovisning av de tillfälliga lösningarna för Höredaskolan under läsåret 
2023/2024 
För att tillgodose lokalbehovet under läsåret 2023/2024, då fler elever kommer att 
vara på fritidshemmet, ses schemaläggning över för att kunna utnyttja fler lokaler i 
skolan. Detta kan innebära att lärarna i fritidshem kommer att kunna delta i 
skolsamverkan i mindre utsträckning. Alternativt behövs en viss 
personalförstärkning under läsåret, vilket medför en fördyring av verksamheten.  

Möjligheter att flytta befintliga hyresgäster på Bobinen 
Idag har hemtjänsten sina personallokaler i huset som är aktuellt för förskola. En 
dialog har påbörjats inom sektorn och med Ekfab om möjliga ersättningslokaler. 
De lokaler som har nämnts är apotekslokalen, hemtjänstens administrations-
kontor, öppna förskolan i källaren och brandstationen.  

Det finns en planering på ersättningslägenheter för de ukrainska flyktingarna som 
kommunen hyr men ingen färdig lösning att presentera i nuläget.  

Två av lägenheterna i aktuellt hus har vanliga trygghetsboenden. Ekfab har 
informerat hyresgästerna men djupare dialog behöver tas för att komma överens 
om ersättningslägenheter. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-03-06 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-11-29 
Beslut från barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Tord Du Rietz, kommundirektör och Bengt-Olov 
Södergren, skolchef 2022-11-14  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekfab 
Skolchef 
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BUN § 34 Norrtullskolans lokaler - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppföra en ny skolbyggnad för Norrtullskolan enligt alternativ 2, i anslutning 
till idrottshallen,  
 
att utreda trafiksituationen vid Norrtullskolan, samt 
 
att i övrigt notera informationen.  

Protokollsanteckning från Ingbritt Martinsson (C) 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-07 beslutades att en ny skolbyggnad 
för Norrtullskolan ska byggas inom befintlig fastighet, att förvaltningen fick i 
uppdrag att utreda huruvida byggnaden ska byggas på samma plats som 
nuvarande skolbyggnad eller på annan plats inom fastigheten. I uppdraget ska 
hänsyn tas till tidsåtgång, ekonomi och verksamhetens förutsättningar, samt att 
återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-04. 

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 för att kunna 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 byggas till. 

Norrtullskolan är i stort behov av att åtgärdas för att anpassas till moderna krav på 
skolor avseende säkerhet och utbildning samt tillgodose en god arbetsmiljö för 
elever och personal. Skolan 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.  

Ekfab och barn- och utbildningssektorn har beskrivit olika förslag på lösningar 
som innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnation av skolan. Det har 
även presenterats jämförelser med andra kommuner samt kostnadsberäkningar av 
byggnationer och utemiljön. Genomförda utredningar visar att renovering och 
ombyggnation kostnadsmässigt ligger på nästan samma nivå som nybyggnation.  
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Den nya skolan kommer att möta dagens krav på pedagogik, tillgänglighet, 
säkerhet, kök, matsalsmiljö och energiförbrukning i enlighet med de 
rekommendationer och riktlinjer som gäller. Inga medel för byggnation är avsatta i 
budget för 2023-2025.  

Funktionsprogram för skollokaler beskriver de kvaliteter och egenskaper som ska 
uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i kommunens skollokaler. Programmet 
innehåller ofta styrande funktionskrav samt beskrivande och förtydligande råd att 
tänka på. Barn- och utbildningssektorn har påbörjat arbetet med framtagandet av 
ett funktionsprogram för utbildningsanläggningar. 

Styrgruppen för Norrtullskolan, bestående av vd och fastighetschef på Ekfab, 
skolchef och grundskolechef samt samhällsbyggnadschef, har utifrån tidspers-
pektivet som givits för att ta fram underlag, analysera och skriva fram ärendet valt 
att fokusera på de delar som har bedömts mest kritiska. Därmed återstår mycket 
att utreda som till exempel solstudie, trafiksituation med mera.  

Vid dagens sammanträde informerar Ekfab och barn- och utbildningssektorn om 
olika alternativ för placering av skolbyggnad inom fastigheten med för- och 
nackdelar utifrån olika perspektiv - tidsåtgång, ekonomi och verksamhetens 
förutsättningar. Det har även genomförts utredningar av tillgängligheten, 
myndighetskrav så som byggnadsinventeringskrav, statuskrav och kulturhistoriska 
perspektivet under projektets gång. 

Tillgänglighetsgranskning 
Ekfab har varit i kontakt med en Arkitekt SAR/MSA från Kvadrin AB som är 
sakkunniga på tillgänglighetsfrågor och expert på tillgänglighetsfrågor vid 
anpassningar av byggnader med kulturhistoriska värden. Rekommendationen från 
arkitekten i detta läge var ett utlåtande utan inventering. I utlåtandet finns ett 
stycke för hur man bör tänka vid ombyggnationer av skolor. ”I skolor är det extra 
viktigt att uppfylla samhällets aktuella krav då alla, oberoende funktions-
variationer, ska kunna delta i en skolas aktiviteter.” 

Vidare listas följande i utlåtandet för de tekniska egenskapskraven: ”Bygghandling 
ska visa att följande tekniska egenskapskrav enligt BBR, Boverkets byggregler, ska 
uppfyllas inomhus. Dessa ska redovisas i tekniskt samråd. I befintliga byggnader 
behöver man göra en ordentlig inventering. Enligt HIN, ”Enkelt Avhjälpta 
Hinder” ska de delarna redan vara åtgärdade. Det som inte kan uppfyllas, av-
vikelse enligt BBR, ska godkännas av byggnadsinspektör eller av 
byggnadsnämnden. Hänsyn ska även tas till värdefulla antikvariska krav. AFS, 
arbetsmiljöverkets författningssamling 2020-1, ska uppfyllas då skolor räknas som 
arbetslokal.” 

Statusinventering 
I ett led att ta fram kostnadsberäkningar har Ekfab anlitat Ocab för att göra en så 
kallad statusinventering för att belysa vilket skick befintlig byggnad är i och vilka 
miljöfarliga ämnen den innehåller för att lättare kunna anta vilka kostnader som 
kommer uppstå vid renovering eller rivning. 
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En statusinventering är ett första steg för att belysa tydliga större kostnader 
oavsett vad man väljer för åtgärd. I vidare projektering behöver man ta fram mer 
omfattande underlag beroende på vad man väljer att göra med skolan.   

Sammanfattning av rapporten är att det finns många riskkonstruktioner på skolan. 
Som till exempel plastmatta direkt på ett oisolerat betonggolv. En del ventilations-
kanaler i eternit och rörböjar med asbestisolering. Man noterar även avvikande 
mikrobiella lukter i många av rummen med riskkonstruktioner. Även tegelväggens 
uppbyggnad, det vill säga att den är oventilerad, anses vara en riskkonstruktion. 
De noterar även gjutjärnsavlopp, vilket de flesta av dem dock har genomgått en 
relining. Här rekommenderas ändå stambyte enligt Ekfab vid ombyggnation.  

Kulturhistorisk granskning 
Ekfab har valt att anlita Jönköpings länsmuseum för en inventering i något som 
kallas ”Kulturhistorisk karaktärisering och värdering” av Norrtullskolan där 
byggnadsantikvarien inventerar byggnaden och skriver en rapport som ligger till 
grund för att kunna fatta beslut om avsteg på de delar man inte kan tillgängliggöra 
skolan på.  

Ekfab anlitade i maj 2022 Jönköpings länsmuseum för en karaktärisering av 
Norrtullskolan där byggnadsantikvarien inventerar byggnaden och handlingar som 
finns från projektering och byggnation för att karaktärisera byggnaden. Därefter 
har en rapport skrivits ihop om byggnadens historia och kulturhistoriska värden 
som återfinns i byggnaden. Detta arbete används sedan till att skapa förutsätt-
ningar för att kunna förstå byggnadens historia och värden vilket ligger till grund 
för att vidare kunna fatta beslut om avsteg på de delar man inte kan tillgängliggöra 
skolan om man vill behålla den. Undantag ifrån lagkraven gör man i bygglovs-
processen med tydliga hänvisningar till de kulturhistoriska värdena som anses 
viktigare än tillgängligheten. 

Norrtullskolan är ritad av John Åkerlund, som ansågs som en av Sveriges främsta 
skolspecialister, och Norrtullskolans gestaltning bär drag från fler av Åkerlunds 
liknande samtida skolor. Norrtullskolan speglar mycket av det som kännetecknar 
Åkerlunds arkitektur, såsom byggnadernas tydliga anpassning till landskapet och 
terränganpassning genom förskjutning av våningsplanen och halvtrappor som 
förbinder dem. 

Sammanfattning av granskningar 
Norrtullskolan är en fin byggnad med höga värden som framgår av länsmuseets 
rapport. Vill man göra en ombyggnation kommer det att krävas undantag för 
tillgängligheten enligt PBL med tydlig hänvisning till de kulturhistoriska värden.  

Vid kontakt med arbetsmiljöverket så bekräftar de den tolkning som gjorts av 
Ekfab om att en skola ska klassas som arbetslokal och därför ska de tillgänglig-
göras enligt §21 AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Här finns inga undantag 
och man kan inte göra avsteg med hänsyn till kulturhistoriska värden så tillgänglig-
heten måste tillgodoses vid en nybyggnation eller till-/ombyggnation. 

Med tanke på att undervisningssätt, metoder och pedagogik har utvecklats och 
förändrats med tiden krävs ny- eller ombyggnation. Alla alternativen som lagts 
fram har tagit hänsyn till detta i sina kostnadsberäkningar. 
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Vid ny- och ombyggnation ska det beaktas och hänsyn ska tas till att ”I skolor är 
det extra viktigt att uppfylla samhällets aktuella krav då alla, oberoende 
funktionsvariationer, ska kunna delta i en skolas aktiviteter.” 

Skollagen säger att det för utbildningen ska finnas ändamålsenliga lokaler och den 
utrustning som behövs utifrån elevers varierande behov avseende kommunika-
tion, information och informationsteknik så att syftet med utbildningen ska kunna 
uppfyllas. För att kunna tillgodose de lagkrav som Plan- och Bygglagen, (PBL) 
och Arbetsmiljölagen ställer, måste skolan även tillgängliggöras enligt de 
lagstiftningarna. Enligt PBL kan vissa undantag göras på tillgänglighet men inte 
enligt arbetsmiljölagen.  

I PBL framgår också att man ska ta tillvara på kulturhistoriska värden. För att 
utreda värdet av byggnaden tog Ekfab in byggnadsantikvarie från Länsmuseet. 
Dennes bedömning var att Norrtullskolans skolbyggnad och idrottshall besitter 
tydliga kulturhistoriska och miljöskapande värden, men dess värden bedöms inte 
vara så höga att byggnaderna kan betraktas som sådan särskilt kulturhistoriskt 
värdefull byggnad som anges i plan- och bygglagens bestämmelser (8 kap. 13 §).  

Tidigt i arbetet med utredningen fastslogs det politiskt att det inte räcker med att 
renovera skolan utan att pedagogiken och dagens sätt att bedriva skolundervisning 
skulle tillgodoses. Funktionsprogam och därefter ett lokalprogram från annan 
kommun har därför använts som utgångspunkt i arbetet för att kunna tydliggöra 
vad som behövs vid om- och tillbyggnation eller nybyggnation.  

Med hänsyn till ovan nämnda förutsättningar och erfarenheter från några andra 
kommuner med liknande skolor och risken med att ombyggnationen inte fullt ut 
uppfyller de krav som finns från verksamheten och gällande lagstiftning blir 
ombyggnationen så pass omfattande att kostnadsskillnaden från att bygga nytt är 
liten. 

Miljöperspektivet med att eventuellt riva en byggnad och bygga en ny har inte 
hunnits med att ta i beaktning ännu utan fokus har varit på verksamhetens och det 
ekonomiska perspektivet. När det finns ett tydligt beslut om inriktning kan detta 
utredas tydligare. 

Placering av Norrtullskolan  
Alternativen för annan placering av skolbyggnaden inom fastigheten har 
tillsammans med verksamheten specificerats till två alternativ. På grund av den 
korta tiden som givits för att ta fram underlag finns det risker med att både Ekfab 
och verksamheten missat väsentliga delar. Saker som inte har hunnit utredas är till 
exempel placering med hänsyn till trafikflöde och solinstrålning.  

 Efter samråd i styrgruppen har man kommit fram till att alternativet ny skola på 
fotbollsplanen nedan kallat alternativ 4 får för många negativa konsekvenser, så 
som att u-område måste flyttas, för nära grannar (HSB), markförhållanden, detalj-
planens genomförande kan komma att förlängas, möjliga utdragna överklagande-
tider i detaljplan med mera. Därmed bedöms detta som svårgenomfört och tas 
inte vidare i utredningen. Nytt alternativ 3, är att man tittar på att riva befintlig 
idrottshall, bygga ny skola på denna plats och därefter bygga ny idrottshall där 
befintlig skola står idag.      
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  I alla alternativen blir den totala tidsåtgången uppskattningsvis likvärdig då risken 
för överklagande finns i alla alternativen och man kan hantera problem som 
uppkommer på olika sätt.  
   
Alternativ 1: ny skola på befintlig plats som nuvarande skolbyggnad  
Ett alternativ som ska utredas är att utrymma skolan, riva den och därefter bygga 
ny på samma plats. Här kommer troligtvis ingen ny detaljplan behöva tas fram om 
man håller sig inom gränserna för vad befintlig detaljplan medger. Detta kan dock 
medföra att man blir låst vid utformning av den nya skolan. Överklaganderisken 
för ny detaljplan elimineras men risk för överklagande vid bygglov finns alltid.  
 
Utryms skolan blir påverkan från byggprocessen mindre och då antas att moduler 
placeras på annan fastighet eller att andra lokaler används där skolan kan bedriva 
verksamhet under tiden. Vill man etablera moduler på fastigheten blir påverkan 
fortfarande mindre ur byggprocessens vinkel men skolgårdsytan minimal.  
 
Alternativ 2: i anslutning till idrottshall  
Enligt kommunstyrelsens beslut ska det även utredas att placera skolan på annan 
plats inom fastigheten. Ett alternativ är att docka ihop skolan med idrottshallen på 
två sidor och jobba med volymerna med den förutsättningen. Här finns då 
möjlighet att flytta upp omklädningsrummen för idrotten till samma nivå och få 
till tillgängliga omklädningsrum, byggnadsytan blir då något större. 
 
Här kommer troligtvis ingen ny detaljplan behöva tas fram efter samtal med 
samhällsbyggnadssektorn utan man kan göra en ändring av befintlig eller söka 
bygglov och pröva en ny skola mot en liten avvikelse. Detta kan dock medföra att 
man blir mer låst vid utformning av den nya skolan. Överklaganderisk för 
bygglovsansökan finns.  
  
Här byggs skolan på så sätt att undervisning kan bedrivas under hela byggskedet 
när man sedan flyttat in och börjat bedriva undervisning i den nya skolan rivs den 
gamla skolan. Hyrestid för befintliga moduler är fram till 2025-05-31. Ska 
befintliga moduler användas ska hyrestiden förlängas och modulerna flyttas till 
lämplig plats. Då blir skolgården väldigt liten under byggtiden. Här rekommen-
deras att undervisning för de klassrummen som behövs bedrivs på annan plats.   
  
Här har Ekfab sett potential i att behålla den norra delen av den gamla skolan och 
sett möjligheter att bygga om den till bostäder. Görs detta sparas även ett skydds-
rum. Skolgården minskar i så fall från 32 m² till 27,1m² per elev räknat på 350 
elever, förutsatt att man nyttjar ytan där Dackehuset står till skolgård. Dock 
behöver en ny detaljplan tas fram där det medges bostäder på den platsen i så fall. 
 
Alternativ 3: riva idrottshall  
Enligt beslut ska det även utredas att placera skolan på annan plats inom fastig-
heten. Ett alternativ som kom upp då var att även titta på att riva den befintliga 
idrottshallen och bygga skolan över den platsen. Det här alternativet anses som 
det friaste rent utformningsmässigt då man inte har någon befintlig byggnad att ta 
hänsyn till. Bygger man en ny idrottshall får man även tillgängliga omklädnings-
rum.  
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Här kommer troligtvis ingen ny detaljplan behöva tas fram efter samtal med 
samhällsbyggnadssektorn utan man kan göra en ändring av befintlig eller söka 
bygglov och pröva en ny skola mot en liten avvikelse. Överklaganderisk för 
bygglovsansökan finns.  
  
Även här byggs skolan på så sätt att undervisning kan bedrivas under hela 
byggskedet när man sedan flyttat in och börjat bedriva undervisning i den nya 
skolan rivs den gamla skolan, därefter byggs en ny idrottshall på den platsen. 
Hyrestid för befintliga moduler är fram till 2025-05-31. Ska befintliga moduler 
användas ska hyrestiden förlängas och modulerna flyttas till lämplig plats. Då blir 
skolgården väldigt liten under byggtiden. Här rekommenderas att undervisning för 
de klassrummen bedrivs på annan plats.  
  
Här har Ekfab sett potential i att behålla den norra delen av den gamla skolan och 
sett möjligheter att bygga om den till bostäder. Görs detta sparas även ett 
skyddsrum. Skolgården minskar i så fall från 32m² till 27,1m² per elev räknat räkna 
på 350 elever, förutsatt att man nyttjar ytan där Dackehuset står till skolgård. 
Dock behöver en ny detaljplan tas fram där det medges bostäder på den platsen i 
så fall.  
 
Protokollsanteckning 
Ingbritt Martinsson (C): Ge rimlig tid för planering och projektering. En 
satsning på uppskattat 156 miljoner kronor ska inte hetsas fram. Gör en tidsplan 
som ger ytterligare tidsutrymme för planering, planutförande med mera för 
att möjliggöra ett kvalitetssäkrat helhetsbeslut. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Simon Lantz, vd Eksjö 
Kommunfastigheter AB 2023-03-06. 
Yttrande angående förslag till Norrtullskolans framtid 
Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 
Utlåtande Norrtullskolan tekniska egenskapskrav  
Statusinventering, rapport  
Skolans placering alternativ 1-4  
Beslut från kommunstyrelsen 2023-02-07 
Beslut från barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
Tjänsteskrivelser 2022-11-04, 2022-06-02, 2022-05-06, 2022-04-07, 2022-03-10, 
2022-02-07, 2021-12-08, 2021-11-14. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Grundskolechef 
Rektor, Norrtullskollan 
Simon Lantz, Ekfab 
Pelle Mosskull, Ekfab 
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BUN § 35 Campus i12, utbildningar - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att Eksjö gymnasium och Campus i12 får ett fortsatt utredningsuppdrag kring 
eventuell samverkan.  

Ärendebeskrivning  
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09 fick gymnasiechef 
och utbildningschef på Campus i12 ett uppdrag att utreda hur gymnasieskolans 
lärare kan användas även till kurser för behandlingspedagog- och socialpedagog-
utbildningar på Campus i12. 

Gymnasiechef och utbildningschef på Campus konstaterar bland annat att:  

• med nuvarande upplägg av och bestämmelser kring 
behandlingspedagogutbildningen så är det inte genomförbart att 
gymnasielärare kan undervisa på denna utbildning som en del i tjänst på 
Eksjö gymnasium. Detta då gymnasielärare har kurser pågående under 
hela läsåret och det är schematekniskt omöjligt att gymnasielärare ska 
kunna frånvara från gymnasieutbildningen i flertalet veckor.  
 

• De studerande läser ett ämne i taget och ämnena är lagda med hänsyn till 
de studerandes progression, ett upplägg som förordas från myndigheten 
då det ger bättre genomströmning. YH-utbildningen byggs utifrån 
näringens behov vilket innebär att både utbildningsplan och kursplaner 
ändras beroende på arbetslivets förändrade krav. 

Utredningsuppdraget har påbörjats men behöver utredas vidare.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, och Anders Nermo, 
utbildningschef Campus i12 2023-02-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
      

Utdrag:  
Gymnasiechef 
Utbildningschef Campus i12 
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BUN § 36 Verksamhetsinformation - förskola 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Förskolechefen informerar om förskolans verksamhet utifrån gällande 
styrdokument samt hur verksamheten fungerar i Eksjö kommun. De viktigaste 
styrdokumenten är Skollagen, olika allmänna råd kopplade till lagen samt 
läroplanen för förskolan. 

Förskolan i Eksjö kommun är organiserad i sex rektorsområden där varje rektor 
ansvarar för två till tre förskolor. Det finns totalt 16 förskolor, en pedagogisk 
omsorg samt en pedagogisk omsorg på obekväm tid i kommunen. I kommunen 
finns även tre fristående förskolor som Eksjö kommun har tillsyn för.  

I mars 2023 är det totalt 830 barn placerade på någon av kommunens förskolor 
och pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har 107 barn placerade.  
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BUN § 37 Barngruppers storlek och 
sammansättning - information 
Dnr Bun 2021/117 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I skollagen anges att huvudmannen ska se till att barngrupperna har lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

I Skolverkets kommentartext i allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan finns 
riktmärken beskrivna. För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers 
storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.  

För att skapa likvärdiga förutsättningar har rektorerna i förskolan tillsammans 
med förskolechef diskuterat fram ett arbetsmaterial som används som stöd vid 
barnplaceringar. Arbetsmaterialet används även i barn- och utbildningssektorns 
arbete med att beräkna tillgång till platser och dimensionera antal platser för att 
kunna erbjuda plats inom garantitiden. 

Faktorer som påverkar om en barngrupps sammansättning och storlek är lämplig 
och som används som underlag till beslut vid barnplaceringar är: 

• Personaltäthet, möjlighet att dela gruppen 
• Ålder på barnen 
• Personalens kompetens och kontinuitet i personalgruppen 
• Sättet att organisera det pedagogiska innehållet 
• Lokaler 
• Barn i behov av särskilt stöd 
• Socioekonomiska faktorer 
• Vistelsetid 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén förskolechef 2023-02-10 
Statistik förskola, bilaga till förskolans verksamhetsplan.  
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BUN § 38 Elevhälsans medicinska insats - 
patientsäkerhetsberättelse 2022 
Dnr Bun 2023/17 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som en uppföljning av ledningsansvaret och det systematiska kvalitetsarbetet av 
elevhälsans medicinska insats har barn- och utbildningsnämnden beslutat att 
patientsäkerhetsberättelsen gällande föregående verksamhetsår ska redovisas på 
första nämndsammanträdet som infaller efter 1 mars innevarande år. 

Patientsäkerhetsberättelsen omfattar elevhälsans medicinska insats, EMI, i Eksjö 
kommun. Lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659) innebär krav på vårdgivaren 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 
vårdskador inom verksamheten. I enlighet med §§ 9–10, kapitel 3 i patientsäker-
hetslagen ska vårdgivaren dokumentera det organisatoriska ansvaret för patient-
säkerhetsarbetet samt senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäker-
heten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Skolsköterskornas och skolläkarens kompetens och kunnande är en grundsten i 
patientsäkerhetsarbetet samt i mötet med elever och vårdnadshavare. Under 2022 
har ett stort arbete gjorts för att rekrytera skolsköterskor med rätt kompetens 
samt att skapa goda förutsättningar för ett patientsäkert arbete. 

Måluppfyllelse och strategier i verksamheten synliggörs med hjälp av materialet 
och metoden ”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” vilka följs upp 
regelbundet. Risker identifieras med hjälp av risk- och konsekvensanalys i 
samband med större förändringar i verksamheten samt genom avvikelse- och 
klagomålshantering. 11 avvikelserapporter har behandlats och analyserats. 
Avvikelserna har handlat om felaktig journaldokumentation, handhavande vid 
vaccin och vakanta tjänster. Det har inte inkommit några klagomål på elevhälsans 
medicinska insats. Inga Lex Maria anmälningar har gjorts 2022. 

Samverkan och egenkontroll är ytterligare viktiga åtgärder för patientsäkerheten. 
Rutiner och checklistor för egenkontroll finns i skolsköterskornas metodbok.  

Alla elever i aktuella årskurser i grundskolan och gymnasieskolan har erbjudits 
hälsobesök enligt skollagen. Alla elever har också erbjudits vaccinationer enligt det 
nationella barnvaccinationsprogrammet, några enstaka elever har tackat nej. Det 

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

har också varit ett antal elever som har fått kompletterande vaccinationer för att 
komma i fas med barnvaccinationsprogrammet.   

Antal elever per skolsköterska har i snitt varit 461 elever per heltid, men varierar 
mellan 318 och 679 elever per heltid. Skolläkartjänst omfattar cirka 15 procent av 
en årsarbetstid. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Tjänsteskrivelse från Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef 2023-02-17 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2022  
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BUN § 39 Elever som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2023/13 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-02-09 att avsluta uppföljningen av 
enskilda elevärenden gällande skolplikt och att följa upp elevers skolnärvaro 
genom att ha en stående punkt på dagordningen ”Elever som inte fullgör sin 
skolplikt”.  
 
Skolchefen informerar om de elever som rektorerna anmält till huvudmannen 
enligt kommunens handlingsplan för skolnärvaro. 
  
Utöver den kontinuerliga uppföljningen vid varje sammanträde sammanställs 
elevernas frånvaro per termin/läsår och informeras på barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde utifrån såväl verksamhet som årskurs och skolenhet en 
gång per termin. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef och Marie Ekström 
grundskolechef 2023-01-25 
Handlingsplan för att stimulera hög närvaro, förskoleklass-årskurs 9 
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BUN § 40 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchefen i uppdrag att fortsätta följa handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Elev skolplacerad på Grevhagsskolan i Eksjö med 100 procents frånvaro sedan 
höstterminen 2021.  

För att tillgodose elevens rätt till utbildning har barn- och utbildningsnämnden, 
enligt skollagen, 7 kap 23 §, utdömt vite med 200 kronor per dygn till 
vårdnadshavarna från och med 2022-03-24, om eleven inte återkommer till 
skolan. Beslutet fattades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-
03-16, § 24.  
 
Ansökan om utdömande av vite är inskickat till Förvaltningsrätten i Jönköping 
2022-06-29.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
Ansökan om utdömande av vite, Förvaltningsrätten i Jönköping 2022-06-29 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-16 
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Skolchef 
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BUN § 41 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

• Antagningsläget på Eksjö gymnasium 
• Planering ny ledningsorganisation 
• Sektorns organisation inklusive Vux i12 och Campus i12 
• Riktmärke antal medarbetare per chef 
• Fackliga representanter i samverkansgruppen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 42 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 43 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarat på brukarråd lyfter de frågor som behöver belysas i 
nämnden.  

Ordförande påminner om att det är viktigt att kontaktpolitikerna deltar på 
brukarråd och resultatdialoger samt att man vid förhinder meddelar respektive 
rektor och kontaktpolitikerkollega.  

Förrättningsarvode och reseersättning utgår för brukarråd och resultatdialog. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 44 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/16 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt kommunallagen, beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget 
väckts. Fullmäktige kan vid behov avskriva medborgarförslagen från vidare 
handläggning. 

Barn- och utbildningssektorn ska regelbundet följa upp obesvarade 
medborgarförslag och motioner. 

En förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner redovisas med 
beskrivning om hur åtgärd är planerad eller hur ärendet kommer hanteras.  

Beslutsunderlag  
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 45 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under perioden 2023-01-21—2023-02-15 har det kommit in 27 nya anmälningar 
till barn- och utbildningssektorn gällande anmälan till huvudman vid misstanke 
om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden 2023-01-21—2023-02-15 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 46 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Beslut om avstängning av elev 
Prästängsskolan: 1 elev 
 
Protokoll 
Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2023-02-23 
Barn- och utbildningssektorns samverkansprotokoll 2023-03-02 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 47 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2023/5 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 

• Skolskjuts inom grundskolan 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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