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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-16

 
  

BUB § 57 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 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 58 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - 
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 7,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,6 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter maj månad var 187,4 mnkr vilket motsvarar 40,1 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent. Detta motsvarar en 
avvikelse med 7,2 mnkr till och med maj månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 474,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -7,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -1,6 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 1,0 mnkr, 

motsvarande 6,7 procent 
 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 

motsvarande 6,0 procent 
 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, 

motsvarande 0,4 procent 
 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,6 mnkr, 

motsvarande 4,1 procent 
 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 

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

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 3,3 procent 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,5 mnkr, 
motsvarande 1,8 procent 

Sektorns investeringsutfall efter maj månad var 0,5 mnkr vilket motsvarar 7,1 
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, 2021-06-09. 
Budgetuppföljning 2021-05 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-05 per ansvar. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 59 Redovisning och plan för tilläggsbudget 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/156 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad plan. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 68, att till barn- och utbildnings-
sektorns ram för grundskolan tillföra 3,9 mnkr för hantering av ökade kostnader 
samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten. 

Efter dialog med barn- och utbildningsberedningen valde sektorn att fördela ut  
2 200 tkr till högstadieskolorna, 1 625 tkr till F-6 skolor fördelat enligt 
socioekonomi samt 75 tkr för central satsning på matematik. 
 
Anledning till att högstadiet fick en stor andel av tilläggsbudgeten är för att skapa 
bättre förutsättningar för att fler elever ska nå högre måluppfyllelse och minska 
risken för utbildningstapp på grund av pandemin. Sektorn valde att fördela enligt 
socioekonomi till F-6 skolorna eftersom det bidrar till en mer likvärdig skola för 
alla elever. I de flesta budgetsammanhang ses förskoleklass, fritidshem och 
grundskola som en helhet eftersom samma rektor ansvarar för alla tre 
verksamheterna. Ett år kan det på en skola exempelvis behöva läggas extra 
resurser på grundskola, ett annat år på förskoleklass. Därför ser sektorn 
förskoleklass, fritidshem och grundskola som en helhet.  

Vid föregående budgetuppföljning, 2021-04-30 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +0,6 mnkr 
Grundskola: -1,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: -0,7 mnkr 

Vid budgetuppföljning, 2021-05-31 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +1,0 mnkr 
Grundskola: -0,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: +0,7 mnkr 

I prognosen för grundskola ingår 400 tkr i personalkostnader som avser inlånad 
personal från tillväxt- och utvecklingssektorn med anledning av pandemin.  
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 Sammanträdesdatum 
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Plan för budget i balans för grundskolan 

 Sektorn har under året inte tillsatt vikarier fullt ut vid all sjukfrånvaro.  
 Personalbemanningen minskas på vissa enheter som inte har en budget i 

balans. Detta finns med i grundskolans prognos.  
 I grundskolans prognos ingår minskade intäkter från migrationsverket 

med 0,8 mnkr. Behoven är fortsatt stora och kostnaderna är svåra att 
minska lika snabbt som intäkterna minskar.  

Åtgärdsplaner fortsätter att användas för att säkerställa att åtgärder genomförs för 
en budget i balans. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-07. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Sektorsekonom 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 60 Statsbidrag "Skolmiljarden" redovisning 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/70 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det statliga stödet till skolväsendet förstärktes med 1 miljard under 2021. Syftet är 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla 
barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Skolverket har fått i uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla 
kommuner under 2021. Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet 
folkbokförda barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen. Utifrån denna 
beräkningsgrund erhåller Eksjö kommun 1 686 862 kronor.  

Kommunen bestämmer själv utifrån sina behov hur medlen ska fördelas. 
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag.  

Barn- och utbildningssektorn i Eksjö kommun har beslutat att fördela det 
tilldelade beloppet med 590 kronor per folkbokförd elev, vilket innebär att 
förskoleklass till gymnasiet får samma peng per elev.  

Det har gått ut ett brev till alla fristående skolor att de kan ta del av sina pengar, 
590 kronor per elev, pengarna betalas ut under våren 2021 och beräknas på 
elevantal vårterminen 2021. Det är de fristående själva som fakturerar beloppet.  

För grundskolan har 200 tkr avsatts för extra stöd under lovskolan samt 
utbetalning till de fristående. Efter att dessa medel avsatts centralt har övriga 
medel fördelats ut till alla F-9 skolor efter elevantal vårterminen 2021 på 
respektive skola. Varje skola har själva bestämt hur de vill använda sina medel.  

Vissa skolor har börjat använda sin del, medan andra använder det under hösten. 
Exempelvis har gymnasiet under våren haft en elevcoach anställd och vissa skolor 
kommer att köpa in extra läromedel till hösten som de annars de inte hade haft 
budgetmedel till. Vissa skolor kommer göra resursförstärkningar under hösten. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16
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För att kunna följa upp ”skolmiljarden” har en ident per skola skapats samt att en 
gemensam aktivitet ska användas till allt som rör ”skolmiljarden”. På detta sätt 
kan sektorn följa upp vad respektive skola har använt sina medel till.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-10. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Sektorsekonom 
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BUB § 61 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet, Öppen förskola - förlängning 
Dnr Bun 2021/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsluta tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Öppen förskola, samt 
 
att beslutet gäller från och med 16 augusti 2021. 

Ärendebeskrivning  
Med anpassningar utifrån aktuellt epidemiologiskt läge och Folkhälso-
myndighetens anpassade smittskyddsåtgärder mot spridning av Covid-19 kan 
ordinarie verksamhet i öppen förskola återupptas i augusti.  

Öppen förskola är en viktig mötesplats för många nyblivna föräldrar och 
daglediga kommuninvånare. Öppen förskola är ett forum där besökare kan få stöd 
och vägledning i sitt föräldraskap och det är ett värdefullt tillfälle att tidigt 
upptäcka behov av insatser från andra aktörer i samhället.  

Verksamheten fortsätter följa myndigheters aktuella råd och rekommendationer 
samt de riktlinjer som formuleras gemensamt för familjecentraler i länet i samråd 
med regionens smittskyddsenhet.  

Beslutsunderlag  
Rekommendationer med anledning av Coronaviruset – för alla medarbetare på 
familjecentraler i Jönköpings län, 2021-06-07. 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-06-04. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 62 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 - information 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om de budgetuppdrag som barn- och utbildningssektorn ska redovisa 
till kommunstyrelsen i augusti respektive november 2021: 

att göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom utbildningsverk-
samheterna, på grund av pandemin, som påverkar planperioden 2022–2024, 
 
att redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med 
elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång, 
 
att i samverkan med Eksjö kommunfastigheter göra en översyn av lokalvården 
inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och bibehållen kvalité. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 63 Personalstatistik - information 
Dnr Bun 2021/68 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen och redovisas på 
förvaltningsnivå samt sektornivå. Respektive sektor får, enligt samma upplägg, 
statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är möjligt utifrån 
storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas per 
månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet månads-
anställda vilket i april 2021 var 754 medarbetare medan det i april 2020 var 784 
medarbetare. Antalet årsarbetare har minskat för månadsanställda för samma 
period med 22 årsarbetare medan antalet medarbetare för månadsanställda har 
minskat med 30 medarbetare. Vid en jämförelse mellan april 2021 och april 2020 
har antalet timanställda ökat med 14 årsarbetare. Dock är antalet timavlönade 
medarbetare fler i april 2021 115 mot april 2020 102. 

Den totala sjukfrånvaron är i april månad 2021 6,3 procent medan den i april 2020 
var 8,6 procent. I april månad 2021 var 43 årsarbetare frånvarande inom barn- och 
utbildningssektorn jämfört med 78 i april 2020.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult, 2021-06-08. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 64 Coronapandemin - information 
Dnr Bun 2020/36 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn informerar om pandemiarbetet och redovisar 
frånvaro för barn, elever och personal. 

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 regelbundna möten. Genom krisledningsstaben 
sker uppföljning med Länsstyrelsen och F-samverkan. Krisledningsstabens 
främsta uppgift är att samordna kommunens pandemiarbete och säkerställa 
kontinuitetsplanering utifrån verksamheternas specifika behov. Samverkan sker 
även med regionens smittskyddsenhet och i nätverk på höglandet och i länet. 
 
Sektorn har en skyldighet att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden. Medarbetare hänvisas i första hand att söka information på 
kommunens intranät och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig uppdaterade på 
kommunens hemsida. 
 
Kommunstyrelsens beslut att tillfälligt stänga all öppen och riktad verksamhet i 
öppen förskola från 2020-11-04 har förlängts och gäller nu till och med 15 augusti 
2021. Under våren har vissa anpassade aktiviteter varit möjliga.  

Eksjö gymnasium har haft växelvis distansundervisning större delen av 
vårterminen, men öppnade upp närundervisning för alla elever 2021-05-10. 
Studenten genomfördes med nödvändiga anpassningar medan studentbalen 
ställdes in.  
 
Skolavslutningarna anpassades och genomfördes klassvis på respektive skola. 
 
Barn- och utbildningssektorn samverkar med sociala sektorn samt tillväxt- och 
utvecklingssektorn för sommaraktiviteter för kommunens ungdomar.  

Sektorn fortsätter att genomföra riskbedömningar i samverkan på förvaltning, 
sektors- och enhetsnivå vid behov. 
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 Sammanträdesdatum 
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Inför hösten väntas nya rekommendationer om distansarbete och hur återgång till 
arbete på plats ska genomföras. Förhoppningen är att högre vaccinationstäckning 
i den vuxna befolkningen ska minska smittspridningen även för barn och 
ungdomar som inte vaccinerats.  

Regionen har efterfrågat mer samarbete gällande smittspårning i verksamheten 
och att screeningtester ska genomföras av skolsköterskorna på gymnasiet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2021-06-08. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 65 Barn- och elevutveckling - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun per 2021-06-02. 

Beslutsunderlag  
Statistik barn- och elevutveckling, Eksjö kommun. 
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 Sammanträdesdatum 
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BUB § 66 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

 Lovskolan 2021 
 Studentavslutningen på Eksjö Gymnasium 
 Skolavslutningarna på grundskolan 
 Rekrytering av elevhälsochef 
 Sommaraktiviteter för ungdomar 
 Sammanfattning om hur distansundervisningen på Eksjö Gymnasium 

fungerat under pandemin 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16
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BUB § 67 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 2021-06-16
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BUB § 68 Resultatdialog i förskolan - politisk 
reflektion 
Dnr Bun 2020/99 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialoger är ett forum för lärande samtal om organisation och 
skolutvecklingsprocesser utifrån förskolans systematiska kvalitetsarbete.  

Dialogerna ger en bra överblick över styrkor och utmaningar och är ett utmärkt 
tillfälle för kontaktpolitiker, förskolechef, rektorer och personal att knyta närmare 
kontakt med verksamheten. 

De kontaktpolitiker som närvarade vid resultatdialogerna i förskolan lyfter de 
frågor och reflektioner som behöver belysas i beredningen.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 69 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd har varit inställda en längre tid på grund av pandemin. Planen är att 
återuppta brukarråd och föräldramöten under september-oktober månad. I 
samråd med grundskolechef, gymnasiechef och rektorer föreslår sektorn att flytta 
storbrukarråden till november/december. Förslag på nya datum tas fram till barn- 
och utbildningsnämnden i augusti. 
 
Stig Axelsson (S) informerar om hur Markaryds kommun arbetar för att få ner 
kostnaderna för försörjningsstöd. Som exempel nämndes att ungdomar, som 
fortfarande går i skolan (högstadiet), på ett individanpassat sätt, får hjälp och 
vägledning till fortsatta studier och arbetsliv. Detta arbete sker inom ramen för ett 
EFS-projekt kallat Fasetten. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 70 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning 
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem  
inte erbjuds för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2021 
Skolverket beslutar att delvis bevilja ansökan på grund av att en eller flera 
förskoleenheter inte har tillräckligt högt indexvärde i det urval som Skolverket har 
gjort för bidragsomgången ht 2021.  
 
Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2021 
Skolverket beslutar att avskriva ansökan efter att Eksjö kommun tagit tillbaka sin 
ansökan. 
 
Pedagogiska måltider  
Indexuppräkning av pedagogiska måltider inom barn- och utbildningssektorn, 
gäller från och med 2021-08-01.  
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