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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
  

BUB § 71 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 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 72 Budgetuppföljning per 2021-06-30 – 
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 7,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,5 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter juni månad var 229,9 mnkr vilket motsvarar 49,2 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. Detta motsvarar en 
avvikelse med 3,8 mnkr till och med juni månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 474,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -7,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -1,5 procent.  

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 11,7 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiserar en budget i balans 
 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, 

motsvarande 6,6 procent 
 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 

motsvarande 4,0 procent 
 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,3 mnkr, 

motsvarande 0,6 procent 
 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, 

motsvarande 1,7 procent 
 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 

prognostiseras till en negativ avvikelse med 8,3 mnkr, motsvarande 10,8 
procent 

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 1,0 procent 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Sektorns investeringsutfall efter juni månad var 1,1 mnkr vilket motsvarar 16,7 
procent av helårsbudgeten. 
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,4 mnkr vilket motsvarar budget.  

I juni betalades det ut 2 tkr i engångsbelopp för all personal som tillhör 
Lärarförbundet. Detta finns med i prognosen men sektorn har inte fått 
budgetkompensation för det ännu, när sektorn får kompensation kommer 
prognosen att förbättras. Kostnaden var på sammanlagt 1,1 mnkr.   
 
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, 2021-08-12. 
Budgetuppföljning BUS 2021-06 per verksamhet. 
Budgetuppföljning BUS 2021-06 per ansvar. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-08-18
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BUB § 73 Direktupphandling 2021, kvartal 2 – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/57 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för barn och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 

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.  

I barn- och utbildningssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.  

Under kvartal 2 har totalt elva direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 kronor 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 471 872 kronor. Mellan  
100 001–250 000 kronor har fyra direktupphandlingar kontrollerats. Beloppet 
uppgick till 643 006 kronor. Inga direktupphandlingar över 250 000 kronor har 
gjorts.  
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Sektorn fortsätter med informationsinsatser kring följsamhet till beslutad 
inköpsrutin vid såväl administratörs- som ledningsmöten samt vid övergång till 
beställarmodell inom kommunen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-08-12. 
Direktupphandlingar BUS 2021 kvartal 2.  
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom  
Kommunstyrelsen 
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BUB § 74 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 – information 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn 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.  
 
Information om barn- och utbildningssektorns förslag till budget 2022–2024 och 
de budgetuppdrag som sektorn ska redovisa till kommunstyrelsen.  
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BUB § 75 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 sjätte och sista 
delen som handlar om ”Utvecklingsplan”. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Isac Lundgren, IT-utvecklare, 2021-08-02. 
      

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-08-18
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BUB § 76 Besök från bemanningsenheten – 
information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Presentation av rekrytering- och bemanningsenheten i Eksjö kommun. Enhetens 
huvuduppgift är att tillsätta korttidsvikariat upp till 3 månader och målet är att 
tillsätta så mycket behov som möjligt med så bra vikarier som möjligt.  
 
Det är barn- och utbildningssektorn och sociala sektorns verksamheter som 
servas av enheten.  Statistik redovisas över totalt tillsatta timmar för barn- och 
utbildningssektorn under 2019-2021.  
 
Rekrytering- och bemanningsenheten tillsätter även timvikarier där målsättningen 
är att så långt som möjligt få samma vikarie i verksamheten som man haft tidigare.  
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BUB § 77 Resultatdialoger i förskolan - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/99 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialoger har genomförts vid kommunens samtliga förskolor och 
pedagogisk omsorg under maj och juni 2021.  

Syftet med resultatdialogerna är att: 

 Skapa en gemensam förståelse för uppdraget och varandras olika roller. 
 Bidra till samsyn genom hela styrkedjan kring hur villkor och 

förutsättningar påverkar kvalitén i förskolan. 

Resultatdialogen används som ett viktigt underlag för analys av 
verksamhetsplanen på enhet- och verksamhetsnivå. Detta ligger sedan till grund 
för verksamhetsplanen 2021-2022 och kommande budgetarbete.  

Deltagare på resultatdialogerna var rektor, personal på förskolan, förskolechef och 
kontaktpolitiker. En resultatdialog hade särskilt fokus på barn i behov av särskilt 
stöd. Denna dialog leddes av elevhälsochef och på dialogen medverkade en 
rektor, förskolechef, specialpedagoger och presidiet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-08-10. 
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BUB § 78 Information om läsåret 2021/2022 – 
förskolan 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om förskolan inför läsåret 2021/2022. 

 Antal inskrivna barn 
 Strategisk planering framåt 
 Kompetensförsörjningsplan  
 Likvärdig förskola med hög kvalitet 
 Kompetensutveckling för att lyckas med uppdraget 
 Syfte och mål med undervisningslyftet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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BUB § 79 Resultat och måluppfyllelse 2020/2021 - 
grundskolan 
Dnr Bun 2020/104 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av måluppfyllelsen för läsåret 2020/2021 i grundskolan. 
 
Meritvärdena har ökat från höstterminen 2020 till vårterminen 2021, både för 
elever i årskurs sex och elever i årskurs nio. I årskurs sju och årskurs åtta på 
Prästängsskolan har det skett en liten försämring av meritvärdet mellan höst- och 
vårtermin. Den största ökningen av meritvärdet har skett i årskurs sex.  
 
En fortsatt nedgång i meritvärdet för årskurs 9 ses däremot, från 
228,2 poäng vårterminen 2018 till 209 vårterminen 2021. Flickorna har på de 
flesta skolor i samtliga årskurser ett högre meritvärde än pojkarna.  
 
Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har åren 2018-2020 legat på runt 82 %. 
I år är 78,8 % av eleverna i årskurs 9 behöriga. Av de 45 elever (15 flickor och 30 
pojkar) som inte är behöriga till gymnasiet har elva varit i Sverige mindre än fem 
år. Här kan den relativt höga frånvaron i årskurs 7-9 under pandemin, och framför 
allt den för vissa elever höga frånvaron, ha påverkat resultatet.   
  
I samtliga årskurser från årskurs sex till nio är det svenska som andra språk följt av 
matematik som står för den största andelen F av ämnena engelska, matematik, 
svenska och svenska som andra språk. Med anledning av de svaga resultaten i 
matematik och svenska som andraspråk har en fortbildningsinsats i de ämnena 
inletts i augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-08-12. 
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BUB § 80 Information om läsåret 2021/2022 - 
grundskolan 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om grundskolan inför läsåret 2021/2022.  

 Elevantal för höstterminen på respektive skola 
 Personalrekryteringar 
 Förväntansdokument 
 Kvalitetsarbete – verksamhetsplaner 
 Kompetensutveckling i svenska som andraspråk och matematik 
 Nya kursplaner under 2022 
 Framgångsfaktorer i undervisningen 
 Trådlösa klassrum och ny lärplattform 
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BUB § 81 Resultat och måluppfyllelse 2020/2021 – 
gymnasieskolan  
Dnr Bun 2021/84 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Efter ett läsår präglat av distansundervisning har Eksjö gymnasium nu 
sammanställt elevernas resultat i en preliminär statistik. I slutet av kalenderåret 
2021 kommer den officiella, nationella statistiken publiceras och det är först då 
gymnasiet med säkerhet kan slå fast läsårets resultat vad gäller meritvärde, andelen 
gymnasieexamen och andelen elever som når grundläggande högskolebehörighet.  

Totalt antalet elever som finns med i gymnasiets egna beräkningsunderlag är 170. 
Summan motsvarar 157 elever på de nationella programmen som tagit 
gymnasieexamen eller erhållit studiebevis, 7 elever som fick ett gymnasieintyg efter 
studier på introduktionsprogrammen och 6 elever som slutade på 
gymnasiesärskolan. 

Andelen elever med gymnasieexamen efter tre år, i vår preliminära jämförelse, 
är 85,6 %. Detta är en stor ökning för gymnasiet jämfört med den nationella 
statistiken för 2020 där motsvarande värde var 66,8. 

Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning är enligt Eksjö gymnasiums 
statistik 14,9 året 2021. Rikets snittvärde   är 14,1 2020.  

Eksjö gymnasium ser även en stor ökning av andelen elever som uppnår 
grundläggande behörighet till högskola och universitet. Eksjö gymnasiums 
preliminära jämförelse att andelen ökat ytterligare till 75,3%. I riket är samma 
värde 51,8% 2020.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-08-11. 
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BUB § 82 Information om läsåret 2021/2022 - 
gymnasieskolan 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022. 

 Antagningssiffror hösten 2021, preliminär statistik 
 Elevrörelser till och från kommunen 
 Antal elever som börjar årskurs 1 
 Interkommunala ersättningar, IKE 
 Elevantal från Eksjö till skolor i andra kommuner 
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BUB § 83 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchefen om: 

 Rekryteringsläget på måltidsverksamheten och elevhälsan 
 Läget inför skolstarten 
 Skolskjutsar 
 Coronapandemin  
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BUB § 84 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 § 85 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021 
Skolverket beslutar att delvis bevilja rekvisitionen.  
 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
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