
    

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-02-23

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsutskottet 
 
Plats och tid  Bryggaren, Förvaltningshuset klockan 08:30-12:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Stig Axelsson (S), ordförande 
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande 
Sven-Olov Lindahl (L) 

 
 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 19-20 
 Katarina Norén, förskolechef §§ 24-26 
 Marie Ekström, grundskolechef § 28 
 Tomas Eliasson, gymnasiechef § 31 
 

 
  
Utses att justera  Sven-Olov Lindahl 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2023-02-28 klockan 11.00   Paragrafer 19-20, 22-36 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Stig Axelsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Sven-Olov Lindahl 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2023-02-23 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2023-02-28 Datum då anslag  2023-03-22 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 19 Godkännande av föredragningslista   

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

§ 21 Bokslut 2022 - överföring av avvikelser i drift- och 
investeringsbudget – Direktjustering eget protokoll 
 

2022/46  

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

2022/338  

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

§ 24 Verksamhetsinformation - förskola   

§ 25 Barngruppers storlek och sammansättning - information 2021/117  

§ 26 Pedagogisk omsorg på obekväm tid - information 2022/325  

§ 27 Elevhälsans medicinska insats - patientsäkerhetsberättelse 2022 2023/17  

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

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

§ 30 Information från skolchef   

§ 31 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar   

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

§ 33 Obesvarade medborgarförslag och motioner - barn- och 
utbildningssektorn 
 

2023/16  

§ 34 Anmälan till huvudman - information 2022/225  

§ 35 Anmälningsärenden   

§ 36 Redovisning av delegationsärende 2023/5  

 

3



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsutskottet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-02-23

 
  

BUU § 19 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUU § 20 Årsredovisning 2022 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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-
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kostnaderna är kopplade till placeringar. Grundsärskolans överskott förklaras med 
personalkostnader.  

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  
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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BUU § 22 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr Bun 2022/338 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ärendet kommer att föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2023-03-09. 
      

 

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 23 Campus i12, utbildningar - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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 campuschef ett uppdrag att utreda hur gymnasieskolans lärare kan användas 
även till kurser för behandlingspedagog- och socialpedagogutbildningar på 
Campus i12. 

Utredningsuppdraget har påbörjats men behöver utredas vidare.  

Beslutsunderlag  
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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BUU § 24 Verksamhetsinformation - förskola 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Verksamhetsinformation från förskolan föredras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2023-03-09. 
      

 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottets 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 25 Barngruppers storlek och 
sammansättning - information 
Dnr Bun 2021/117 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ärendet kommer att föredras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2023-03-09. 
 
Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2023-02-10 
Statistik förskola, bilaga till förskolans verksamhetsplan. 
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BUU § 26 Pedagogisk omsorg på obekväm tid - 
information 
Dnr Bun 2022/325 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn har i kommunstyrelsens budgetbeslut inför 2023 fått 
ett besparingskrav på pedagogisk omsorg på obekväm tid, även kallat Nattis. 
 
Förskolechef har tillsammans med berörd rektor och personalavdelningen 
påbörjat en utredning kring vad som är möjligt att göra sett ur många olika 
perspektiv 

• Säkerhet och trygghet för barn och personal 
• Kvalitet i verksamheten 
• Ekonomi 
• Arbetsrätt, attraktiv arbetsgivare, heltid som norm 

Barn- och utbildningssektorn fortsätter att utreda ärendet och återkommer med 
mer information på kommande utskott.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2023-02-10 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
      

 

11



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 27 Elevhälsans medicinska insats - 
patientsäkerhetsberättelse 2022 
Dnr Bun 2023/17 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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 
patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera det organisatoriska ansvaret 
för patientsäkerhetsarbetet samt senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten 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 
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nationella barnvaccinationsprogrammet, några enstaka elever har tackat nej. Det 
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  
Tjänsteskrivelse från Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef 2023-02-17 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2022.  
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BUU § 28 Elever som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2023/13 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet förslag till 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”.  
 
Grundskolechefen 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 utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
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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BUU § 29 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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 utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
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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BUU § 30 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande 

• Ledningsorganisation 
• Barn- och utbildningssektorns organisation inklusive Vux i12 och  

Campus i12 
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BUU § 31 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 

      

 

17



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 32 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det finns inga nya anteckningar från brukarråd att redovisa på dagens möte. 

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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BUU § 33 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/16 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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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BUU § 34 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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  
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden 2023-01-21—2023-02-15 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 35 Anmälningsärenden 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Avstängning av elev 
Linnéskolan: 1 elev  
 
Verksamhetsplan 
Verksamhetsplan för förskolorna Bullerbyn, Getingen, Skogsgläntan och 
pedagogisk omsorg Hagen 2023 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 36 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2023/5 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till 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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