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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-21

 
  

BUB § 92 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-09-21 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 93 Delårsrapport per 2022-08-31 - 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 2,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,4 procent, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter augusti månad var 317,5 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 64,6 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 10,2 mnkr till och med augusti månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 489,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 2,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 0,4 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 8,5 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 3,5 mnkr, motsvarande 3,1 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,1 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,6 procent 

• Grundskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 5,9 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,3 mnkr, motsvarande 4,2 
procent 
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• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, 
motsvarande 23,2 procent 

• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,5 mnkr, 
motsvarande 5,8 procent 

• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,0 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent 

Sektorns investeringsutfall efter augusti månad var 1,3 mnkr vilket motsvarar 14,2 
procent av helårsbudgeten. 

Sektorns helårsprognos för investeringarna är 5,6 mnkr, vilket motsvarar ett 
överskott på 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen motsvarar en procentuell avvikelse 
på 37,0 procent. Avvikelsen förklaras med att nybyggnationer inte blir klara under 
året och därmed används inte investeringsmedel till de projekten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 2022-09-13 
Budgetuppföljning BUS 2022-08 
Delårsrapport BUS 2022-08-31 
Uppföljning och analys verksamhetsplan förskola 
Uppföljning och analys verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola 
Uppföljning och analys verksamhetsplan gymnasieskola 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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Barn- och utbildningsberedningen 2022-09-21 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 94 Skolskjutsreglemente Eksjö kommun, 
revidering - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/68 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna 
förändringar, samt 
 
att förändringarna gäller från och med 2022-10-01.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns skolskjutsreglemente för läsåret 2022/2023 beslutades av 
kommunstyrelsen 2022-05-03. Följande revideringar i skolskjutsreglementet 
föreslås: 

Bestämmelser gällande skolskjuts 

• Allmänt 
Ordet färdbevis har på flera ställen ersatts med ordet busskort. I andra 
stycket förtydligas att färdbevis och busskort är samma sak. 
Förekomsten av Jönköpings länstrafik har tagits bort och ersatts med 
linjetrafik. Detta då vissa av resorna även kan utföras med 
Östgötatrafiken. 

• Avsnitt 1, Färdvägens längd 
Ordet princip tas bort, likaså del av hänvisningstexten ”punkt 2.2” då 
denna numrering inte längre är aktuell. Med ”se nedan Undantag” antas 
att man förstår att det finns undantag från regeln ”Inom tätbebyggt 
område anordnas inga skolskjutsar”. 

• Avsnitt 4, Gymnasieskolan 
Delar har i detta stycke flyttats till och förtydligats i avsnitt 5, Ansökan 

• Avsnitt 5, Ansökan 
Uppdelning av ”Ansökan för grundskoleelever” och ”Ansökan för 
gymnasieelever” 
Ansökan för grundskoleelever 
- Förtydligande har gjorts kring att de som uppfyller kraven för 

skolskjuts ej behöver göra någon skolskjutsansökan. 
- Skolskjuts i mån av plats har tillkommit som orsak till att behöva 

ansöka om skolskjuts. 
Ansökan för gymnasieelever 
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- Det går inte längre att erhålla resebidrag för en sträcka som trafikeras 
med linjetrafik (exempelvis från Mariannelund, Ingatorp och 
Bruzaholm) 

- Förtydliganden kring ansökningsförfarandet 
 

Revideringen av skolskjutsreglementet föreslås gälla från och med 2022-10-01. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-09-15 
Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2022/2023 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Skolskjutsansvarig 
Skolskjutsentreprenör 
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BUB § 95 Sommaromsorg 2022 - information 
Dnr Bun 2022/323 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under sommaren 2022 anordnade Eksjö kommun sommaromsorg för förskola 
och fritidshem under veckorna 28–31. Förskoleverksamheten i  
Eksjö tätort bedrevs i Galaxenhuset och fritidshemsverksamheten på 
Grevhagsskolan. I Mariannelund samordnades förskola och fritidshem på 
Bullerbyns förskola. De fristående förskolorna var med i kommunens 
sommaromsorg.  

Sommaromsorgen har fungerat väl och upplevts positiv av både barn, personal 
och vårdnadshavare. Det är en utmanande verksamhet att planera så att det ska bli 
tryggt för barnen. Personalplaneringen och samarbetet inom personalgruppen har 
fungerat väl. Ansökningar, intyg och schema i systemet Edlevo har fungerat bra. 

Samordnarna har en viktig roll och genom att boka in ett extra planeringsmöte 
med dem så förbättras förutsättningarna att få till alla rutiner och praktiska saker 
på ett bra sätt inför sommaromsorgen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-09-13 
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BUB § 96 Pedagogisk omsorg på obekväm tid - 
information 
Dnr Bun 2022/325 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid är en av sektorns icke lagstadgade 
verksamheter. Verksamheten bedrivs i Galaxenhuset och avdelningen heter 
Månen.  

För förskolebarn i Eksjö tätort är barnen placerade på någon av Galaxens 
förskolor både under dagtid samt kvällar, nätter och helger. För skolelever är 
eleverna på skolans fritidshem under ordinarie fritidstid och därefter skjutsas de 
till Månen. Verksamheten är dubbelbemannad på natten. 

Månen har stängt jämna veckor från fredag klockan 18.00 till måndag klockan 
06.00 samt under veckorna 28–31.  
 
Närvarostatistik redovisas för beredningen.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-09-15  
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BUB § 97 Kök Bullerbyn/Furulundsskolan - 
information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Idag finns grundskolans förskoleklass och fritidshem i Bullerbyn, Mariannelund, 
som i övrigt är en förskola. Under en lång tid har det funnits behov av att utöka 
köket i Bullerbyn då det är alldeles för litet för att ta emot och servera mat till 
barnen i förskolan.  

Kökets kapacitet, yta och utrustning på förskolan Bullerbyn klarar inte förskolans 
behov och begränsar möjligheterna att ta emot så många barn som förskolan 
skulle kunna ta emot. En förändring måste ske oavsett om det blir tillagningskök 
på Furulundsskolan för både förskola och skola eller om Bullerbyn även 
fortsättningsvis ska vara mottagningskök med mat från Bobinen.  

Sedan tidigare finns ett generellt beslut på att alla förskolor med över 40 barn ska 
ha ett eget tillagningskök. I Mariannelund finns även ett tidigare beslut om att 
tillagningskök för kommunens verksamheter ska vara på Bobinen. Idag tillagas 
maten för både äldreomsorg, skola och förskola i Bobinen som är en del av 
sociala sektorns verksamhet.  

Olika alternativ kring lösning av kök, matsal och tillagning av lunch: 

- Tillagningskök kvar på Bobinen 
- Tillagningskök på Furulundsskolan som även tillagar maten till förskolan 
- Tillagningskök på Bullerbyn för förskolans verksamhet 

 
Ekfab utreder olika möjligheter att bygga en förbindelsegång mellan 
Furulundsskolan och Bullerbyn. Detta skulle möjliggöra ytterligare en avdelning 
på förskolan samtidigt som kök och matsal kan samordnas. 

Ärendet måste utredas tillsammans med sociala sektorn. Till beredningens 
sammanträde i oktober tar barn- och utbildningssektorn fram kostnader kring de 
olika alternativen och även vad förslagen skulle innebära för sociala sektorn.  
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BUB § 98 Höredaskolan - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om Höredaskolans stora utmaningar och behov gällande lokaler och 
elevutveckling.  

Till nästa sammanträde i oktober tas underlag fram för vidare beslut i ärendet. 
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BUB § 99 Verksamhetsbesök från 
Furulundsskolan - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om organisationen på Furulundsskolan i Mariannelund med cirka 300 
elever och 50 anställda. Bland annat presenteras andel behöriga lärare, meritvärde, 
styrkor och utmaningar samt utvecklingsområden för 2023. 

Rektorn för årskurs 4-9 på Furulundsskolan avslutar sin anställning under hösten 
och tillträder tjänsten som elevhälsochef.  

      

 

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-09-21 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 100 Barn- och elevutveckling - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag  
Statistik barn- och elevutveckling 2022-09-16 
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BUB § 101 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att ge skolchefen i uppdrag att kontakta Trafikverket angående inskickad skrivelse 
om trafiksituationen vid Höredaskolan, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Skolverkets kurser och utbildningar 
• Skrivelse till Trafikverket, Höredaskolans trafiksituation 
• Andreas Ekberg, ny rektor på Furulundsskolan  
• Ny fordonsinriktning på gymnasiesärskolan i Vetlanda 
• Antagningsläget på Eksjö Gymnasium 
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BUB § 102 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 § 103 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 
höstens 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. 

Barn- och utbildningsberedningen och skolchef tar med inspel till resultatdialogen 
med fokus på följande områden; skolresultat och skolnärvaro, Höredaskolans 
lokaler och elevutveckling, kök i Mariannelund i samverkan med sociala sektorn, 
funktionsprogram och långsiktig plan, ekonomi, ÄTA-kostnader och 
interkommunala ersättningar. 

Stig Axelsson (S) har anmält förhinder till resultatdialogen och ersätts av Christina 
Bladh (S)  

Beslutsunderlag  
Inbjudan till resultatdialog från kommunstyrelsens presidium 
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BUB § 104 Funktionsprogram - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Funktionsprogram för Eksjö kommuns utbildningsanläggningar är en del av det 
underlag som ska användas vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt för att säkerställa 
goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk. 

Till sammanträdet i oktober presenterar barn- och utbildningssektorn synpunkter 
på utkast politisk inriktning för funktionsprogram.  
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BUB § 105 Brukarråd läsåret 2022/2023 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Inga brukarrådsanteckningar att redovisa på dagens sammanträde. 

Storbrukarråd torsdag den 20 oktober på Furulundsskolan i Mariannelund 
klockan 18.30-20.30. Visning av skolan klockan 18.00-18.30. 
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BUB § 106 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Avstängning av elever 
Eksjö Gymnasium: 2 st 
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