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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-16

 
  

BUB § 20 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 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 21 Budgetuppföljning per 2022-02-28 – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 3,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,8 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter februari månad var 76,3 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 15,6 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 5,1 mnkr till och med februari månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 491,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -3,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 0,8 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 7,1 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en negativ avvikelse 
med 0,9 mnkr, motsvarande 0,8 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,7 procent 

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

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

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,3 mnkr, 
motsvarande 1,7 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 5,7 mnkr, motsvarande 7,1 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 10,4 procent 
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Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,9 mnkr, 
motsvarande 6,8 procent 

Sektorns investeringsutfall efter februari månad var 0,1 mnkr vilket motsvarar 1,6 
procent av helårsbudgeten exklusive eventuell tilläggsbudget för överförda 
investeringsmedel 2021.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,4 mnkr exklusive eventuell 
tilläggsbudget för överförda investeringsmedel från 2021, vilket motsvarar budget. 
Sektorns helårsprognos är 8,8 mnkr inklusive tilläggsbudget för överförda 
investeringsmedel 2021, vilket motsvarar budget.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 2022-03-09 
Uppföljning BUS 2022-02 per verksamhet 
Uppföljning BUS 2202-02 per ansvar 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 22 Internkontroll 2021 redovisning - barn- 
och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/18 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna barn- och utbildningssektorns redovisning av internkontroll för 
2021. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Eksjö kommuns reglemente för internkontroll ska sektorerna upprätta en 
plan för internkontroll och uppföljning av densamma. 

Barn- och utbildningsberedningen beslutade 2021-04-21, Bub §34, att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en plan för internkontroll, vilken sedan 
kommunstyrelsen godkände 2021-05-04, Ks §157.  

I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen. 

De mål som barn- och utbildningssektorn har prioriterat under 2021 är följande: 
• Omsorgsschema i förskola och fritidshem fungerar tillförlitligt i det 

elevadministrativa systemet Edlevo (tidigare Tieto Education) 
• Rapportering av delegationsbeslut 
• Skolledare upplever att de har möjlighet och kompetens att använda 

budgetuppföljningssystemet i FIC på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
• Kontroll av direktupphandlingar 
• Åtgärder som omfattas av ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga 

stödinsatser” följs upp 
• Riktlinje kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro följs 
• Studiehandledare och klasslärare/ämneslärare samarbetar för att främja 

flerspråkiga elevers lärande 

Information om hur barn- och utbildningssektorn följt upp och uppnått 
ovanstående mål redovisas. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-03-11 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
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BUB § 23 Programutbud Eksjö Gymnasium 
läsåret 2022/2023, förändring – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/114 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö Gymnasium inte startar El- och energiprogrammet läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasium ser fortsatt vikande ansökningssiffror till El- och energi-
programmet även läsåret 2022/2023. I skrivande stund finns det inte underlag att 
starta El- och energiprogrammet hösten 2022 och de få elever som sökt måste 
beredas möjlighet till omval i den nära förestående justeringsperioden.  

Följande program för gymnasieskola och gymnasiesärskola erbjuds läsåret 
2022/2023: 

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 2022-03-07 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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BUB § 24 Hyror på elevhemmen läsåret 2022/2023 
Dnr Bun 2022/47 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslagna hyresbelopp på elevhemmet läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Enligt hyreskontrakten ska kommunstyrelsen fastställa hyrorna för elevhemmen i 
Eksjö kommun.  

Eksjö Gymnasium föreslår en höjning av hyran på Österströmsvägen, läsåret 
2022/2023, så att den efter två år hamnar på samma nivå som elevhemmet på 
Trädgårdsgatan.  

Debitering sker nio månader per år under augusti-juni. I hyran ingår frukost, 
middag och kvällsmat samt internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-03-07 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 25 Information från Eksjö Gymnasium – 
antagningsläget  
Dnr Bun 2021/114 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om antalet elever som i sitt förstahandsval söker till Eksjö 
Gymnasium läsåret 2022/2023 och vad det kan innebära för intäkter och utgifter 
kring den interkommunala ersättningen, IKE.  

Det är ett fortsatt bra intresse för Eksjö gymnasieskolas utbildningar från andra 
kommuner och framför allt är det fler av kommunens egna elever som väljer 
studier i Eksjö. Dock är det fortfarande ett större antal elever från Eksjö kommun 
som söker sig till utbildningar i andra kommuner än antalet elever som kommer 
från andra kommuner, vilket påverkar IKE negativt.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-03-07 
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BUB § 26 Internkontrollplan 2022 – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/55 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att uppdra till barn- och utbildningssektorn att ta fram ett förslag på 
internkontrollplan till barn- och utbildningsberedningens sammanträde i april med 
utgångspunkt från beredningens diskussion om vad som bör ingå i planen 2022. 

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 
utbildningssektorn vill fokusera på i planen för internkontroll 2022. Beslut om 
internkontroll tas på sammanträdet i april.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-03-06. 
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BUB § 27 Budget 2023-2024, verksamhetsplan 
2025 – inledande diskussion 
Dnr Bun 2022/48 

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 2023-2024. För 2025 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, beroende på prognostiserad förbättrad konjunktur som 
ger mer skatteintäkter. Även de goda resultaten 2020-2021 medför att mer 
resurser inte behöver avsättas för resultat under kommande planperiod utan 
utökat utrymme kan användas till verksamhetsramar.  

Ett nytt pensionsavtal som är tecknat för kommunanställda innebär ökade 
pensionskostnader från 2023, exakt påverkan är inte känd men uppskattad 
kostnadsökning är 29 procent, eller 12,4 miljoner kronor (mnkr).  

Med ovan i beaktande och utifrån nuvarande kända skatteprognos finns möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med cirka 25 mnkr. 

Det finns mycket osäkerheter i hur konjunkturen kommer att utveckla sig i och 
med kriget i Ukraina och dess följdeffekter varför skatteprognoserna framåt kan 
komma att avvika från den nuvarande. Kostnader för varor och tjänster som 
kommunen köper in riskerar att öka, något som måste tas hänsyn till i 
budgetprocessen. 

I underlaget till budgetberedningen 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 
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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 arbete 
med budgetunderlaget: 

- 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  
• ambitionen inte sänks? 
• ambitionen höjs? 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, och Karin Höljfors, 
ekonomichef, 2022-03-02. 
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BUB § 28 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att komplettera underlaget med 
omvärldsspaning i vårt närområde avseende: 

- större avvikelse jämfört med preliminärt funktionsprogram 

- två till tre ombyggnationer som kan jämföras med alternativ 2 (ombyggnation) 

- två till tre nybyggnationer som kan jämföras med alternativ 3 (nybyggnation) 

att barn- och utbildningssektorn genomför en fördjupad kostnadsberäkning för 
alternativ 3 utifrån preliminärt funktionsprogram, 

att barn- och utbildningssektorn förankrar framtagna investeringskostnader med 
förvaltningen för alternativ 2, 2.2 och 3, 

att barn- och utbildningssektorn tar fram en preliminär tidsplan för nyproduktion 
då det kräver ett detaljplanarbete, samt 

att ovanstående redovisas på beredningens sammanträde i april. 

Ärendebeskrivning  
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 att 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 utökas. 

Norrtullskolan 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. Skolan består av elva olika 
våningsplan/etager där det bedrivs undervisning och ytterligare fyra nivåer som 
används till annat på skolan. Till exempel går det inte att ta sig till fyra av 
klassrummen, fritidshemmets lokaler, skolsköterska, slöjd och musiksal för en 
rullstolsburen person. 

Vid ombyggnationen av skolan ska lokalerna tillgodose en samlad elevhälsa, det 
vill säga att elevhälsans professioner samlas på ett ställe i skolan, att skolan har en 
tydlig entré, fler grupprum, administrationslokaler med konferensrum samt att 
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arbetsplatser och personalrum erbjuds med plats för skolans personal. Norrtull-
skolan har två skyddsrum som måste ersättas om skolan eller delar av skolan rivs. 

Till dagens sammanträde har Eksjö kommunfastigheter AB och barn- och 
utbildningssektorn förtydligat förslagen inom alternativ 2. I detta arbete har ett 
funktionsprogram använts för att tydliggöra verksamhetens behov kopplat till 
undervisningen och de pedagogiska krav som finns. För att kunna visa jämförbara 
alternativ har alla utom första alternativet reviderats enligt detta funktions-
program. Vid denna revidering tydliggörs förändringar inom alternativ 2. Detta 
kan härledas till just funktionsprogrammets användande i framtagandet. De olika 
alternativen har arbetats om för att kunna möta dagens och framtidens behov för 
att bedriva undervisning och skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Andra delar som påverkar kostnaderna för de olika alternativen är utrymme för att 
bedriva utbildning för elever med NPF-diagnoser och även större utrymme för 
speciallärare. Dessa utrymmen uppskattas i nuläget att kosta åtta respektive fyra 
miljoner kronor.    

På dagens sammanträde har barn- och utbildningsberedningen gett barn- och 
utbildningssektorn flera uppdrag att redovisa på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB, 2022-03-10.  
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BUB § 29 Namn på förskolan i Trädgårdsstaden – 
information  
Dnr Bun 2019/171 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I januari 2023 beräknas den nya förskolan i Trädgårdsstaden stå klar. 

Namn på förskolan har diskuterats i personalgruppen och med barnen på 
Kvarnarps förskola. De har gemensamt kommit fram till namnet Förskolan 
Jordgubbsbacken. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-03-03 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 30 Barngruppers storlek och 
sammansättning - information 
Dnr Bun 2021/117 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I skollagen (2010:800) 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: 

• 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 2022-03-08 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 31 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Prorenata – nytt dokumentationssystem för elevhälsan 
• Pågående arbete utifrån omvärldsläget 
• Aktivering av krisledningsstaben i Eksjö kommun 
• Flyktingmottagande samt aktiviteter för barn och unga  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 32 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 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 33 Brukarråd läsåret 2021/2022 – 
information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

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

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar Linnéskolan 2022-03-02 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 34 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Beslut från Skolinspektionen 
Uppgift till Skolinspektionen om att elevers deltagande i den kommunala 
musikskolans verksamhet sker under ordinarie undervisningstid i Eksjö. Av Eksjö 
kommuns yttrande framgår att undervisning endast sker på raster, håltimmar eller 
efter skoldagens slut. Ärendet avslutat. 
 
Avstängning av elev 
Grevhagsskolan: 1 elev 
 
Arbetsmiljöverket 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket gällande en anmälan om ett allvarligt tillbud 
enligt arbetsmiljölagen. Eksjö kommuns utredning och åtgärder ger inte anledning 
till ytterligare tillsynsinsatser och ärendet avslutas. 
 
Fristående familjedaghem 
Tånghults barnomsorg i Eksjö upphör med sin verksamhet i augusti 2022.  
 
Klagomål på utbildning 
Information och redovisning av svar på inkomna klagomål på utbildning.  
Diarienummer: Bun 2022/36, 2022/41, 2022/43, 2022/50. 
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