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Sammanträde med   Barn- och utbildningsberedningen 
  Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare 
   och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren, Förvaltningshuset kl. 15:30-20:15 
  
Beslutande 

Ledamöter Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Raoul Adolfsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Emma Fjällström (C), tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth 

Knutsson (C) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Lars Ugarph (M) 
Regina Rosell (V) 
Roddy Brun (KD) 

 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 15-16, 21-22   
 Tomas Eliasson, gymnasiechef §§ 18-19, 24 
 Isac Lundgren, IT-utvecklare § 23 
 Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef § 25 

     
Utses att justera  Stig Axelsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-03-22, kl 11.00   Paragrafer 14-30 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anders Pansell 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Stig Axelsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-22 Datum då anslag  2021-04-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 14 Godkännande av föredragningslista   

§ 15 Budgetuppföljning 2021 - barn- och utbildningssektorn 2021/19  

§ 16 Internkontroll 2020 rapport - barn- och utbildningssektorn 2020/34  

§ 17 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet, Öppen förskola - 
förlängning 

2021/8  

§ 18 Tillfällig förändring av kommunal verksamhet - Övergång till fjärr- 
och distansundervisning på gymnasiet - förlängning 

2020/164  

§ 19 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2021/2022 - förändring 2020/127  

§ 20 Arbetskläder i förskolan - skrivelser 2021/25  

§ 21 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 - information 2021/21  

§ 22 Internkontrollplan 2021 - barn- och utbildningssektorn 2021/18  

§ 23 Leda digitalisering - utbildning 2019/32  

§ 24 Information från Eksjö Gymnasium - antagningsläget 2020/127  

§ 25 Coronapandemin - uppföljning 2020/36  

§ 26 Pulsprojektet - information 2021/22  

§ 27 Information från skolchef   

§ 28 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar   

§ 29 Brukarråd - information   

§ 30 Anmälningsärende   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-17

 
  

BUB § 14 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 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 15 Budgetuppföljning 2021 – barn-och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 8,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,9 procent,  

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter februari månad var 73,1 mnkr vilket motsvarar 16,1 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 2,7 mnkr till och med februari månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 463,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -8,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -1,9 procent.  

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 8,1 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 0,4 mnkr, motsvarande 0,4 procent 

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 3,0 procent 

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 4,5 procent 

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,0 mnkr, 
motsvarande 1,0 procent 

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,0 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent 

 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 7,0 mnkr, motsvarande 9,3 
procent 

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 13,9 procent 
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 Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,3 procent 

Sektorns investeringsutfall efter februari månad var 0,1 mnkr vilket motsvarar 1,3 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,4 
mnkr vilket motsvarar budget.  

Barn- och utbildningsberedningen poängterar vikten av att tidigare beslutade 
åtgärdsplaner, för de verksamheter som avviker negativt mer än 3 procent, följs. I 
avvikelse mellan 1-3 procent görs uppföljningar varje månad, enligt skolchefens 
beslut, så att underskottet minskar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-03-09. 
Budgetuppföljning 2021-02-28 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-02-28 per ansvar.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17
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BUB § 16 Internkontroll 2020 rapport – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/34 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna barn- och utbildningssektorns rapport för internkontroll 2020. 
 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2020 års internkontroll för barn- och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §111, 2020-05-05). 

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.  

De mål som barn- och utbildningssektorn, enligt beslutad internkontrollplan, har 
prioriterat under 2020 är följande: 

 Schemahantering i det elevadministrativa systemet Tieto Education 
fungerar tillförlitligt. 

 Skolledare upplever att de har möjlighet och kompetens att använda 
budgetuppföljningssystemet FIC på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 Upphandling sker enligt gällande riktlinjer. 
 Åtgärder som omfattas av ” Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga 

stödinsatser” har vidtagits.  
 Kuratorers dokumentation i individärende sker enligt gällande lagstiftning, 

Skolverkets allmänna råd för elevhälsan samt GDPR. 
 Rutin kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro finns och är 

implementerad. 
 Riktlinjer finns för hur Eksjö kommun hanterar legitimationskravet för 

undervisning i fritidshem. 
 Studiehandledare och klasslärare/ämneslärare samarbetar för att främja 

flerspråkiga elevers lärande. 
 

Information om hur barn- och utbildningssektorn följt upp och uppnått 
ovanstående mål redovisas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-11. 
Direktupphandling kvartal 1-4 2020. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17
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BUB § 17 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet Öppen förskola – förlängning 
Dnr Bun 2021/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga stängningen av ordinarie verksamhet i öppen förskola på Eksjö 
Familjecentral, vissa riktade aktiviteter kommer att genomföras, samt 
 
att åtgärden gäller till den 7 maj 2021. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten förlängs stängningen av ordinarie verksamhet i öppen 
förskola på Eksjö Familjecentral till och med 2021-05-07. Vissa riktade aktiviteter 
kommer att genomföras enligt plan.  

Åtgärden minskar risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt 
skapar bättre förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för 
nödvändiga hälsobesök med sina barn. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-10. 
Ks beslut 2021-02-23. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17
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BUB § 18 Tillfällig förändring av kommunal 
verksamhet – Övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet - förlängning 
Dnr Bun 2020/164 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att gymnasieskolan fortsätter med växelvis distansundervisning för årskurs 1, 2 
och 3 från och med 2 april 2021, samt 

att åtgärden gäller till och med 7 maj 2021.  

Ärendebeskrivning  
Utbildningsministern Anna Ekström meddelade 21 januari att beslut om 
distansundervisning för gymnasiet förlängs till och med 1 april men med 
justeringen att närundervisning får ske i kombination med fjärr-och 
distansundervisning. Regeringen understryker vikten av att det är aktuella 
regionala förutsättningar som ska avgöra hur växelvis distans- och 
närundervisning planeras.  

Smittspridningen är fortsatt en utmaning för samhället och gymnasieskolan har 
inte kunnat återgå till närundervisning i den utsträckning som utbildnings-
ministerns beslut och inriktning var i januari. Eksjö gymnasium har en 
kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten i länet och distansundervisningens 
upplägg och takten i återgång mot närundervisning är baserad på deras åsikter och 
rekommendationer. 

Med anledning av regeringens beslut, regionala förutsättningar samt allmänna råd 
och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten föreslås att undervisningen i gymnasie-
skolan fortsätter att förläggas som växelvis distans för elever i årskurs 1-3. 
Målsättningen är att efter påsklovet ha två årskurser i närundervisning under en 
vecka kombinerat med en veckas fjärr-och distansundervisning. Detta innebär att 
ungefär två tredjedelar av skolans elever har närundervisning varje vecka. Utifrån 
samråd med regionens smittskyddsenhet kan justeringar av det växelvisa upplägget 
komma att ske så fort möjlighet ges under perioden. 

Åtgärden är till för att skapa bättre förutsättningar att hålla avstånd i skolans 
lokaler, samt för att avlasta måltidsverksamhet och kollektivtrafik. 

Regeringen har beslutat om en justering i förordning (2020:115) som innebär att 
en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
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skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler. 
Denna ändring möjliggör för Eksjö gymnasium att övergå till utökad 
närundervisning i kombination med distansundervisning. Distansundervisningen 
kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning det vill säga att undervisningen är 
skild i rum men inte i tid.  

Växelvis distansundervisning pågår under perioden 2 april 2021 till och med 7 maj 
2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Tomas Eliasson, 
gymnasiechef, 2021-03-14. 
Ks beslut 2021-01-22. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Gymnasiechef
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BUB § 19 Programutbud Eksjö Gymnasium 
läsåret 2021/2022 - förändring 
Dnr Bun 2020/127 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö Gymnasium inte startar El- och energiprogrammet läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasium ser vikande ansökningssiffror till El- och energi-programmet 
läsåret 2021/2022. I skrivande stund finns det inte underlag att starta El- och 
energiprogrammet hösten 2021 och de få elever som sökt måste beredas möjlighet 
till omval i justeringsperioden. 

Följande program för gymnasieskola och gymnasiesärskola erbjuds läsåret 
2021/2022: 

Yrkesprogram 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Högskoleförberedande program 
Ekonomiprogrammet  
Estetiska programmet 
Humanistiska programmet  
Naturvetenskapsprogrammet  
Samhällsvetenskapsprogrammet  
Teknikprogrammet 
Introduktionsprogrammet 
 
Gymnasiesärskola 
Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för fordonsvård och godshantering  
Programmet för hotell, restaurang och bageri 
Individuella program 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-03-04. 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
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BUB § 20 Arbetskläder i förskolan - skrivelser 
Dnr Bun 2021/25 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att skrivelsen anmäls, samt  

att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en utredning med kostnader och 
hantering till budgetberedningen i juni. 

Ärendebeskrivning  
Flera skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsberedningen, skolchef och till kommundirektör. Skrivelserna är 
från fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet, personalen på flera förskolor 
samt från Pia Hedström som representerar övrig personal på Eksjö kommuns 
förskolor. 

Alla skrivelser vill uppnå samma resultat det vill säga fria arbetskläder till 
personalen i kommunens förskolor. 

Ett liknande ärende hanterades i budgetprocessen 2018 men fanns inte med i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-10. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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BUB § 21 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 - information 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till budget-
beredningen i april.  

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2022-2023. För 2024 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, beroende på ökade generella statsbidrag och 
prognostiserad förbättrad konjunktur som ger mer skatteintäkter. Även det goda 
resultatet 2020 medför möjligheter till lägre resultat kommande planperiod och 
mer utrymme till verksamhetsramar. Med ett underlag från sektorerna på de 
fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter 
och utöka ramarna med mellan ca 13-27 mnkr. 

I underlaget kommer följande tre delar att finnas:  

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

- Behov för ökad ambition 
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 

Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen.  

Underlaget kommer också att innehålla en beskrivning av konsekvenser för 
grunduppdrag och kommunfullmäktiges effektmål. 

På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget för sin sektor efter årets första uppföljning. Beredningarna diskuterar, bland 
annat utifrån årets första uppföljning, följande som sektorn kan ta med sig i 
arbetet med budgetunderlaget: 
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- Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att 
minska ambitionsnivån? 

- Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att  
o ambitionen inte sänks? 
o ambitionen höjs? 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, och Karin Höljfors, 
ekonomichef, 2021-03-09. 
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BUB § 22 Internkontrollplan 2021 – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/18 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att uppdra till sektorn att ta fram ett förslag på internkontrollplan till barn- och 
utbildningsberedningens sammanträde i april med utgångspunkt från barn- och 
utbildningsberedningens diskussion om vad som bör ingå i planen. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som barn- och 
utbildningsberedningen vill fokusera på i planen för internkontroll 2021. Beslut 
om internkontroll tas på sammanträdet i april.    

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-02. 
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BUB § 23 Leda digitalisering - utbildning 
Dnr Bun 2019/32 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som en del av antagen digitaliseringsstrategi för skolväsendet i Eksjö kommun går 
barn- och utbildningsberedningens ledamöter och ersättare igenom Skolverkets 
utbildning ”Leda Digitalisering”.  

På dagens sammanträde är det fjärde delen som handlar om ”Digitalisering och 
undervisning”. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Isac Lundgren, IT-utvecklare, 2021-03-03. 
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BUB § 24 Information från Eksjö Gymnasium – 
antagningsläget 
Dnr Bun 2020/127 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om antalet elever som i sitt förstahandsval söker till Eksjö 
Gymnasium läsåret 2021/2022 och vad det kan innebära för intäkter och utgifter 
när det gäller interkommunala ersättningar, IKE.  

Det är ett ökat intresse för Eksjö gymnasieskolas utbildningar från andra 
kommuner men samtidigt ett större antal elever som söker utbildningar i andra 
kommuner.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-03-08. 
      

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 25 Coronapandemin - uppföljning 
Dnr Bun 2020/36 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn informerar om pandemiarbetet och redovisar 
uppföljning av frånvaro för barn, elever och personal samt aktuell planering.  
 
Periodvis har frånvaron varit hög på vissa enheter både inom förskoleverksamhet 
och grundskola. Kommunövergripande lägesbild rapporterats till Länsstyrelsen 
veckovis. Sektorn har regelbunden kontakt och uppföljning med 
Smittskyddsenheten i Region Jönköpings län via olika regionala nätverk. 
 
Kommunens krisledningsstab har regelbundet möte två gånger i veckan. Genom 
krisledningsstaben sker uppföljning med Länsstyrelsen och F-samverkan. 
Krisledningsstabens främsta uppgift är att samordna kommunens pandemiarbete 
och säkerställa kontinuitetsplanering utifrån verksamheternas specifika behov.  

Sektorn har en skyldighet att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden. Medarbetare i verksamheterna hänvisas att i första hand att söka 
information på kommunens intranät och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig 
uppdaterade på kommunens hemsida www.eksjo.se/corona. 

Sektorn fortsätter att genomföra riskbedömningar i samverkan på förvaltning, 
sektors- och enhetsnivå vid behov. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef, 2021-03-08. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 26 Pulsprojektet - information 
Dnr Bun 2021/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan höstterminen 2017 genomförs det så kallade pulsprojektet i årskurs fyra till 
sex. Idag har eleverna i årskurs fyra och fem två pulspass per vecka och eleverna i 
årskurs sex har ett pulspass. Syftet med projektet har varit att eleverna skulle delta 
i pulshöjande aktiviteter varje dag för att öka måluppfyllelsen och förbättra 
elevernas förutsättningar för socialt samspel.  

Eksjö kommun deltog som en av åtta kommuner i Jönköpings län i 
forskningsprojektet ”Puls för lärande och hälsa”. Projektet samlade in data under 
2018 och presenterade resultatet i september 2019. I forskningsrapporten ges en 
bild av det aktuella forskningsläget som inte är lika entydigt positiv till pulshöjande 
aktiviteter som till exempel lyfts fram i det så kallade Bunkefloprojektet. Bland 
annat visas motstridiga resultat vad gäller sambandet mellan pulshöjande 
aktiviteter och akademiska prestationsförmågor. Kopplingen mellan pulshöjande 
aktiviteter och långsiktig förbättring av akademiska prestationer är heller inte väl 
underbyggt. Däremot har förmåga till ökad koncentration kunnat påvisas.  

I projektet ”Puls för lärande och hälsa” lyfts också strukturella hinder som att det 
kan vara stressande för eleverna med för lite tid till och/eller från aktiviteterna, 
det kan uppstå trängsel i omklädningsrum när tiden för fysisk aktivitet ökas och 
det är resurskrävande att genomföra de pulshöjande aktiviteterna.  

Grundskolans ledningsgrupp önskar att kravet på pulshöjande aktiviteter med 
ombyte tas bort och att varje skola istället får arbeta med detta utifrån sina 
förutsättningar, till exempel genom att arbeta med rastaktiviteter som kan vara 
pulshöjande.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-02-28. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 27 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchef om följande: 

 Aktiviteter för ungdomar sommaren 2021 - samarbete mellan sociala 
sektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn och barn- och utbildningssektorn 

 Öppen ungdomsverksamhet – främjande och förebyggande uppdrag i 
kommunen 

 Planering för lovskola 2021 
 Verksamheten Villan  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 28 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 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 29 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att utsedda kontaktpolitiker tar kontakt med rektor på respektive enhet för dialog. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd har varit inställda en längre tid på grund av coronapandemin.  

Barn- och utbildningssektorn har undersökt möjligheten till att återuppta 
brukarråden digitalt. Avsaknad av föräldramöten gör dock att man inte har några 
representanter för brukarråd på flera förskolor/skolor.   

Beredningen föreslår att utsedda kontaktpolitiker tar kontakt med rektor på 
respektive skola för att få till en dialog. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 30 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och 
specialpedagogiska insatser 2019 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av 
klagomål mot utbildningen 
Skolinspektionen bedömer att Eksjö kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att höja kvaliteten och avslutar därmed granskningen. 

Beslut med anledning av anmälan mot Grevhagsskolan 
Skolinspektionen beslutar att inte pröva ärendet.  

Avstängning av elever 
Prästängsskolan, 1 elev 
Eksjö Gymnasium, 1 elev 
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