
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsberedningen 
 
Plats och tid  Garvaren, Förvaltningshuset klockan 13:00-18:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Lars Ugarph (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) § 148 

 
Tjänstgörande ersättare Jonny Stenbäck (S) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) §§ 138-139 

Marina Ericsson (C) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) §§ 140-147 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Jonny Stenbäck (S) §§ 140-148 
Marina Ericsson (C) § 148  
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD) 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Marie Ekström, grundskolechef §§ 139-140 
 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 139-141 
 Isac Lundgren, IT-utvecklare § 148 

 
Utses att justera  Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2022-12-19 klockan 11.00   Paragrafer 138-148 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Pansell 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Ingbritt Martinsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsberedningen  2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2022-12-19 Datum då anslag  2023-01-10 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsberedningen  2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 138 Godkännande av föredragningslista  4 

§ 139 Öppna jämförelser resultat grundskolan - information 2022/361 5 

§ 140 Resultatdialog grundskolan - information 2022/359 6 

§ 141 Budgetuppföljning per 2022-11-30 - barn- och utbildningssektorn 2022/46 7 
- 
8 

§ 142 Ungdomskoordinator i Eksjö kommun - information  9 

§ 143 Information från skolchef  10 

§ 144 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar  11 

§ 145 Brukarråd läsåret 2022/2023 - information 2022/328 12 

§ 146 Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län 
och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet 

2022/357 13 
- 
14 

§ 147 Anmälningsärende  15 

§ 148 Digital kommunikation - information  16 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
  

BUB § 138 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 139 Öppna jämförelser resultat grundskola 
- information 
Dnr Bun 2022/361 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av Eksjö kommuns resultat i Öppna jämförelser grundskola. Syftet är 
att ge huvudmän och skolor ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och 
utveckling av skolan. Analys av resultatet görs i samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet. Resultaten i form av betyg, meritvärde och behörighet är från 
våren 2022.  
 
Eksjö kommuns resultat för eleverna i årskurs 9 har förbättrats när det gäller 
meritvärde och behörighet till gymnasiet samt uppnådda kunskapskrav i alla 
ämnen. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 våren 2022 är 228,8 jämfört med 
föregående år då det var 218,6. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar var 
217,2 och för flickor 241,9.  
 
Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är 89,2 procent, 2021 var det 76,1 
procent och andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är våren 
2022 81,9 procent jämfört med 66 procent våren 2021. 
 
Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i matematik har ökat något 
sedan förra året medan andelen elever med lägst betyget E i svenska har minskat 
något. Andelen elever med lägst betyget E i svenska som andraspråk har ökat med 
nästan 20 procentenheter. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren 2022-12-08  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 140 Resultatdialog grundskolan - 
information 
Dnr Bun 2022/359 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialog är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Resultat-
dialogerna i grundskolan är ett forum för samtal om enhetens/verksamhetens 
resultat och utveckling som blir utgångspunkt för kommande arbete och 
utveckling.  
 
Syftet med dialogerna är att  

- stödja skolans systematiska kvalitetsarbete,  
- samtala om organisation, skolutvecklingsprocesser, förutsättningar och 

lärande för att skapa delaktighet och kunna ge rätt stöd i det fortsatta 
arbetet, 

- skapa en gemensam förståelse för uppdraget och varandras olika roller,  
- samt genom samtal skapa underlag för att ge sektorn och skolorna rätt 

förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. 

Läsårets resultatdialoger kommer att utgå från verksamhetsplanerna  och även 
fokusera på hur skolorna arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla 
elever samt arbetet med att öka närvaron i skolan.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att kontaktpolitikerna, max två per 
tillfälle, deltar i resultatdialog på respektive enhet.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström grundskolechef 2022-12-05  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 141 Budgetuppföljning per 2022-11-30 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare 
 
att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total positiv 
avvikelse mot helårsbudget med 9,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 2,0 procent, samt 
 
att notera vidtagna åtgärder per verksamhet.   
 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter november månad var 436,1 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 88,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,7 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 14,1 mnkr till och med november månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 481,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 9,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 2,0 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 11,5 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 4,3 mnkr, motsvarande 3,9 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 3,8 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 8,9 procent 

• Grundskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 3,3 mnkr, 
motsvarande 1,8 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 6,0 procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 4,0 mnkr, motsvarande 5,0 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,1 mnkr, 
motsvarande 26,7 procent 

• Elevhälsa prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 6,3 procent. 

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

• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,3 mnkr, 
motsvarande 4,9 procent 

Sektorns investeringsutfall efter november månad var 2,7 mnkr vilket motsvarar 
30,1 procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 4,2 mnkr, vilket motsvarar ett 
överskott på 4,6 mnkr. Den positiva avvikelsen motsvarar en procentuell avvikelse 
på 52,3 procent. Avvikelsen förklaras främst med att nybyggnationer inte blir klara 
under året och därmed används inte investeringsmedel till de projekten.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-12-07 
Budgetuppföljning BUS 2022-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 142 Ungdomskoordinator i Eksjö kommun 
- information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Marie Ekedahl är sedan september månad anställd som ungdomskoordinator i 
Eksjö kommun.  

Uppdraget innebär att koordinera arbetet i samverkan för barn och ungas bästa, 
som bygger på metoden SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 
fritid. SSPF innebär att arbeta förebyggande i grupper och med individer. För 
varje individ i arbetet upprättas en individuell handlingsplan av ungdoms-
koordinatorn. 

Koordinatorns uppgift är också att sammankalla till regelbundna lokala 
samverkansmöten och vid specifika individärenden och/eller uppkomna 
situationer och händelser. 

Styrgruppen består av sektorscheferna i sociala sektorn, barn- och 
utbildningssektorn samt tillväxt- och utvecklingssektorn.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 143 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om: 

• Nya ledamöter i Majblommans lokalförening för Eksjö, Hult och Höreda 
• Specialpedagog till förskolan rekryterad 
• Rekrytering av specialpedagoger och skolpsykolog pågår 
• Beslut om samverkansavtal för naturbruksutbildningar  
• Kallelse till utbildning i juridik för förtroendevalda 18/1 
• Inbjudan till politikerutbildning   
• Träff om Gymnasiesamverkan på Höglandet 20/12 
• Utredning av rektorers arbetsmiljö, ärende på nämndmötet i januari 
• Rektor på Norrtullskolan har avsagt sig arbetsmiljöansvaret, delegerat till 

grundskolechef 
• Rekommendationer och lägesbild gällande IT-attacker i Sverige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 144 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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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 145 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

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

Stig Axelsson (S) tar fram förslag på ny lista med kontaktpolitiker för 
mandatperioden 2023-2026. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 146 Överenskommelse mellan 
patientnämnden, Region Jönköpings län och 
länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 
Dnr Bun 2022/357 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och 
länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. 

Ärendebeskrivning  
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, Region 
i Jönköpings län och länets 13 kommuner.  
 
Överenskommelsen innebär att patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar 
sig att åt kommunerna att bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag 
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för 
patientnämnden. Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter 
inom den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som 
bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna 
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan 
hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som 
bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län. 
 
Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter 
och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa 
besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att 
kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar 
också att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter 
att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av 
betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till 
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av 
Jönköpings läns kommuner. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef 2022-12-06 
Missiv till PKS angående överenskommelse av Ola Götesson, chef kommunal 
utveckling, 2022-08-31  
Protokoll Primärkommunal samverkan (PKS), 2022-09-08  
Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets 
kommuner avseende patientnämndsverksamhet, 2022-06-27 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunal utveckling 
Skolchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 147 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2022/2023 
Skolverket beslutar att delvis bevilja rekvisitionen. Den del som inte beviljats är 
rekvisitionen för en lärare  i förskoleklass som inte uppfyller kravet om att ha en 
lärarlegitimation. 

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2021 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
2022/2023 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning  
Under vårterminen 2023 kommer Skolinspektionen att besöka Norrtullskolan för 
en kvalitetsgranskning på skolenhetsnivå. 

Klagomål på utbildning 
Information och redovisning av svar på inkomna klagomål på utbildning: 
Diarienummer: Bun 2022/350 

Beslut Ks § 304 2022-11-29 
Politisk inriktning för barn- och utbildningssektorn 2035 

Överlämning av personuppgiftsansvar  
Skrivelse om ansvar och befintliga tecknade personuppgiftsbiträdesavtal, PUBA. 
Överlämning till Stig Axelsson (S), ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
från och med 2023-01-01. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 148 Digital kommunikation - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om digitala kommunikationsvägar i Eksjö kommuns skolverk-
samheter. 
 
Edlevo är den huvudsakliga kommunikationskanalen för alla skolformer där man 
bland annat kan anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, ta emot nyheter och 
meddelanden, registrera schema samt ändra kontaktuppgifter. 
 
Haldor är ett komplement till Edlevo för de pedagogiska delarna som inte finns i 
Edlevo. Genom att använda appen ”Haldor Förälder” kan vårdnadshavare följa 
undervisningen och kunskapsutvecklingen genom att ta del av exempelvis 
pedagogiska planeringar, bedömningar och omdömen samt dokumentation från 
utvecklingssamtal. Haldor gäller enbart elever i grundskolan. 
 
På Eksjö kommuns hemsida finns information och instruktioner om apparna. 
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