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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-08-24

 
  

BUB § 76 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
 

4



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 77 Redovisning arbetsmiljöutredning - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/13  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektören beslutade i januari 2022, efter samråd med förvaltnings-
ledningsgruppen, att genomföra en utredning om chefers arbetsmiljö inom IFO, 
äldreomsorg och grundskola.  

Utredningen bestod bland annat av: 

• Genomgång av befintligt material  
- Analys av befintligt data bland annat medarbetarundersökning, statistik, 
riskbedömningar och komptensförsörjningsplan 

• Omvärldsanalys  
- Hur arbetar andra arbetsgivare med chefers arbetsmiljö  

• Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö    
- Djupintervjuer, enkät, tidsregistrering av chefers arbetstid 
 

På dagens sammanträde presenteras utredningen som är uppdelad utifrån de tre 
verksamheterna samt handlingsplan med åtgärdsförslag.  
 
Barn- och utbildningsberedningen avvaktar återkoppling och eventuella uppdrag 
från förvaltningen. 

Beslutsunderlag  
Utredning chefers arbetsmiljö av Malin Claesson och Catharina Tingvall 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 78 Budgetuppföljning per 2022-06-30 - 
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 negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 3,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 0,8 procent, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter juni månad var 240,5 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 48,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 5,2 mnkr till och med juni månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 495,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -3,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 0,8 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,3 mnkr, 
motsvarande 25,3 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 1,7 mnkr, motsvarande 1,5 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,4 procent 

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

• Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 0,5 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,7 mnkr, 
motsvarande 4,4 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 5,4 mnkr, motsvarande 6,7 
procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,9 mnkr, 
motsvarande 24,1 procent 

• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,7 mnkr, 
motsvarande 6,8 procent 

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

Sektorns investeringsutfall efter juni månad var 0,8 mnkr vilket motsvarar 8,6 
procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8,8 mnkr vilket motsvarar budget. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 2022-08-11 
Budgetuppföljning BUS 2022-06   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 79 Direktupphandlingar 2022, kvartal 2 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för barn och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj. 

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 ska 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 11 direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 kronor 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 647 474 kronor. Mellan  
100 001–250 000 kronor har tre direktupphandling kontrollerats. Beloppet 
uppgick till 442 777 kronor. Inga direktupphandlingar över 250 000 kronor har 
gjorts.  
 
Sektorn fortsätter med informationsinsatser kring följsamhet till beslutad 
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inköpsrutin vid såväl administratörs- som ledningsmöten samt vid övergång till 
beställarmodell inom kommunen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 2022-08-12 
Direktupphandlingar BUS 2022, kvartal 2  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom  
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BUB § 80 Budget 2023-2024, verksamhetsplan 
2025 - information 
Dnr Bun 2022/48 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2023-24. För 2025 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024. 
 
Information om barn- och utbildningssektorns förslag till budget 2023-2025 och 
de budgetuppdrag som sektorn ska redovisa till kommunstyrelsen. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 
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BUB § 81 Samarbetsavtal angående 
naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/275 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region 
Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en treårsperiod med 
start år 2023 vilket motsvarar cirka 2 % av priset per år, totalt cirka 6 %, samt 

att Eksjö kommun med denna justering tecknar nytt samverkansavtal med Region 
Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet med tidigare förslag 
vid Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde 2021-10-21.  

Ärendebeskrivning  
Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, 
gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som drivs av 
regionen och vars utbildningsplatser bland annat elever från länets kommuner 
besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid framtagandet av det nya 
avtalet uppmärksammades att i det pris som kommunerna betalar (riksprislistan) 
har momsbelopp lagts på utan att ha registrerats som moms. Detta är en inbyggd 
felaktighet som ska rättas till i det nya avtalet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från regionen och kommunerna har 
utrett frågan. I utredningen framkom att om en justering av prislistan görs för 
momsen kommer naturbruksskolornas intäkter att minska med cirka 6 % på 
helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 miljoner kronor årligen. 

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan och 
finna alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av kommunernas 
ersättning till regionen med cirka 2 % årligen under tre år, med start 2023. En 
förutsättning för detta är att naturbruksskolorna redan inför kommande läsår 
inleder arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-07-12. 
Samverkansavtal angående naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län. 
Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2022-06-02.  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Region Jönköpings län 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 
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BUB § 82 Fler behöriga lärare - motion 
Dnr Bun 2022/226 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfull-mäktige senast 
2022-10-17. 

Vänsterpartiet, genom Ami Fagrell, framför i motion 2022-04-21 följande: Enligt 
Skolverkets statistik från oktober 2021 som bland annat presenterats av 
Lärarförbundet, har endast 63 procent av Eksjö kommuns lärare i grundskolan 
lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne. Detta trots att det (2021) fanns 
över 37 000 utbildade och behöriga lärare som valt att inte längre arbeta som 
lärare. En pusselbit som är aktuell är behöriga lärare med löner som motsvarar 
deras arbetsinsatser. Det är inte tillräckligt attraktivt att bli – eller ens förbli – 
lärare. 

I vårt kommunala uppdrag ingår att leverera behöriga sökanden till bland annat 
lärarutbildningarna. Då krävs det insatser genom hela det grundläggande systemet. 

Riksrevisionen presenterade sin granskning av bland annat lärarutbildningarna i 
februari 2021, och kritiserade statsbidragen som införts för att öka antalet 
studenter. ”Riksrevisionens bedömning är att en utbyggnad kan vara relevant och 
effektiv om det finns många behöriga sökande som inte kommer in på 
utbildningen. Om det däremot saknas tillräckligt med behöriga sökande bör 
insatserna snarare inriktas mot att höja genomströmningen och därmed antalet 
examinerade.”  

Eksjö rankas som nummer 237 av landets 290 kommuner. Av sammanlagt 153 
heltidstjänster i grundskolan i Eksjö kommun (motsvarande 199 lärare) var det 96 
som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Visserligen en ökning 
med 2 procentenheter, men ändå 8 procentenheter under genomsnittet i länet och 
landet. 

Det är dessutom stor skillnad mellan de olika skolorna i Eksjö kommun som 
spänner från 55 procent på Furulundsskolan och Hultskolan, till 81 procent på 
Linnéskolan. Detta borgar inte för en rättvis och jämlik skolgång. Alla barn har 
rätt till samma chanser, oavsett var i kommunen de bor. 
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Vänsterpartiet i Eksjö kommun föreslår 

• att Eksjö kommun tar fram en övergripande handlingsplan för att öka 
andelen behöriga lärare inom alla kommunala skolformer.  

• att andelen behöriga lärare i östra kommundelen skyndsamt ökas. 
 

Av tjänsteskrivelse från skolchef framgår följande: Barn- och utbildningssektorn 
har tillsammans med HR i Eksjö kommun och i dialog med personal och berörda 
fackliga organisationer tagit fram en handlingsplan för lokalt arbete för strategisk 
kompetensförsörjning utifrån HÖK 21 som gäller för lärare i barn- och 
utbildningssektorn. 

Handlingsplanen har fokus på fyra områden: arbetsmiljö, arbetsorganisation, 
arbetstid och lönestruktur. Kopplat till dessa områden beskrivs aktiviteter för hur 
Eksjö kommun ska prioritera insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och 
rekrytera legitimerade lärare för att öka andelen lärare med legitimation. 

Förskolan har arbetat fram en introduktionsplan för nyanställda lärare i Eksjö 
kommun. Detta arbete kommer att göras även i grundskolan under hösten 2022. 

Enligt Kolada: Eksjö – kommunala skolor – andel behöriga lärare med 
pedaogogisk högskoleexamen: 

 2019 2020 2021 
Eksjö kommun 
 

76% 74% 78% 

Furulundsskolan 1-3 ? 
En enhet 

44% 43% 

Furulundsskolan 4-9 ? 
En enhet 

54% 77% 

Ingatorpsskolan 1-6 82% 73% 87% 
 
Enligt Kolada: Eksjö – kommunala skolor – andel behöriga lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola årskurs 1-9: 

 2019 2020 2021 
Eksjö kommun 
 

63% 62% 64% 

Furulundsskolan 1-3 ?  
En enhet 

27% 27% 

Furulundsskolan 4-9 ? 
En enhet 

40% 55% 

Ingatorpsskolan 1-6 59% 46% 64% 
 

Denna statistik är tagen ur Siris som sammanställer underlaget till Kolada och 
Skolverket.  
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I Eksjö kommuns personalsystem, som är kopplad till skolverkets databas med 
lärarlegitimationer, skiljer sig siffrorna väsentligt åt. 

Statistik enligt Eksjö kommuns personalsystem: 

 2021 
Eksjö kommun 
Grundskola 1-9 

71% 

Furulundsskolan 1-9 61% 
Ingatorpsskolan 1-6 82% 

 
Dessa skillnader mellan den nationella statistiken och kommunens egna statistik 
har konstaterats även vid tidigare jämförelser men det är svårt att härleda vad 
skillnaderna består i. Sektorn har vid flera tillfällen gått igenom rutiner och 
arbetsgång för sammanställning och inskick av personalstatistik till SCB utan att 
kunna säkerställa felkällor. 

Ingatorpsskolan har en hög andel lärare med lärarlegitimation. Furulundsskolan 
årskurs 1-3 är den enhet som har lägst andel lärare med lärarlegitimation i 
kommunen. Det pågår insatser för att höja andelen lärare med legitimation enligt 
handlingsplanen och ett mycket aktivt arbete av rektor för enheten.  

Inför detta läsåret har andelen höjts ytterligare på Furulundsskolan, årskurs 4-9 
annonserade efter 3,7 tjänster inför hösten 2022 och har rekryterat 2,6 lärare med 
legitimation till dessa tjänster. En av de nyrekryterade lärarna utan legitimation 
studerar till lärare. 

Totalt i grundskolan annonserades 34 tjänster för lärare i årskurs ett till nio. Av 
dessa tjänster tillsattes 19 med legitimerade lärare. Utöver detta har två 
specialpedagoger rekryterats, varav en är helt behörig för stadiet och en är behörig 
för förskolan.  

Barn- och utbildningsberedningen påtalar vikten av att bevaka aktuella statsbidrag 
som finns inom området. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-08-22 
Handlingsplan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning utifrån 
HÖK21 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21 
Motion från Ami Fagrell, Vänsterpartiet, 2022-04-21  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Vänsterpartiet 
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BUB § 83 Funktionsprogram - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Utkast till ett funktionsprogram för barn- och utbildningsberedningen presenteras 
av ordförande. 

Programmet ska ge underlag för utvecklingen av Eksjö kommuns 
utbildningsanläggningar så att de stödjer dagens och morgondagens lärmiljöer i 
syfte att ge barn och elever de bästa förutsättningarna för fortsatta studier och 
kommande arbetsliv. 

Förslaget till funktionsprogram tas upp i partigrupperna för vidare diskussion. 
Synpunkter lämnas till beredningen i oktober för att sedan beslutas om i 
november. 

Beslutsunderlag  
Utkast funktionsprogram barn- och utbildningsberedningen 2035 
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BUB § 84 Resultatdialoger i förskolan - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/92 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialoger har genomförts vid kommunens samtliga förskolor och 
pedagogisk omsorg under juni 2022.  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.  

Deltagare på resultatdialogerna är rektor, personal på förskolan, förskolechef och 
kontaktpolitiker. Respektive rektor ansvarar för upplägget utifrån följande 
fokusområden:  

• Uppföljning av förskolans villkor och förutsättningar för att erbjuda en 
likvärdig förskola med hög kvalitet 

• Förskollärarens uppdrag 
• Barngruppers sammansättning och storlek 
• Barn i behov av särskilt stöd 
• Tilläggsbelopp  
• Socioekonomiska förutsättningar 
• Uppföljning och analys kring utvecklingsområdet undervisningslyftet  
• Samverkan skola och hem 

 
Resultatdialogerna används som ett viktigt underlag för analys av 
verksamhetsplanen på enhet- och verksamhetsnivå. Detta ligger sedan till grund 
för verksamhetsplanen 2022-2023 och kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-08-16 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 85 Läsårsstart - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från verksamhetscheferna om läsårsstarten 2022/2023. 

Förskolan: Organisation och antalet förskoleplatser, strategisk planering framåt, 
kompetens och rekryteringsläget, Tobias Lingh ny rektor på Galaxen, utveckling 
av verksamhetsplanen, systematiskt kvalitetsarbete via Eksjömodellen som 
implementeras under hösten. 

Grundskolan: Positiv start på samtliga skolor, Malin Stenbäck ny rektor på Hult- 
och Linnéskolan, nyrekrytering av rektor till Furulundsskolan pågår, arbetet med 
att främja närvaron, kollega-handledning i rektorsgruppen, utveckla lärmiljöerna, 
blockmodellen, modersmålsundervisning och studiehandledning, kontinuerliga 
träffar med skoladministratörerna,. 
 
Gymnasieskolan: Bra uppstart för personal och elever, rekryteringsläget, Maria 
Sparre ny rektor, tvärgrupper, kompetensutveckling, positivt antagningsläge, 
vikten av att ta hand om ny personal, arbete med prioriterade områden, LIAM 
fokusområde ”demokrati”. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 86 Resultat och måluppfyllelse 2021/2022 - 
grundskolan 
Dnr Bun 2020/104 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av resultat och måluppfyllelse för läsåret 2021/2022 i grundskolan. 
Statistiken för 2022 är preliminära siffror framtagna av barn- och 
utbildningssektorn. 
 
I årskurs sex har en klass minskat sitt meritvärde från höstterminen 2021 till 
vårterminen 2022 med 10,4 poäng. För övriga klasser har en ökning skett på 
mellan 20,5 poäng och 56,6 poäng.  Det totala meritvärdet för samtliga elever i 
årskurs sex har ökat med 36,3 poäng.  
 
För årskurs sex ligger meritvärdena på samma nivå vårterminen 2022 som  
vårterminen 2021. Skillnaden mellan åren är att flickornas meritvärde ökat med 
elva poäng medan pojkarnas minskat med tretton poäng.  
 
De preliminära siffrorna visar på en ökning av meritvärdet för alla elever i årskurs 
nio i kommunala skolor med nästan nio poäng. Därmed är meritvärdet för årskurs 
nio i stort sett detsamma som det var vårterminen 2018, då det låg på 228,2 
poäng. Dock skiljer sig resultaten mellan de två högstadieskolorna. För 
Prästängsskolans del har den tilläggsbudget som funnits sedan våren 2021 bland 
annat inneburit att man kunnat arbeta med fyra lärare på tre klasser i de teoretiska 
ämnena och i vissa fall kunnat arbeta med ett tvålärarsystem. Något som ses som 
gynnsamt för eleverna, då klasserna är stora.  
 
Fortsatt har flickorna i de allra flesta klasserna oavsett årskurs ett högre 
meritvärde än pojkarna. 
 
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 påbörjades en  fortbildningsinsats i de 
ämnena i augusti 2021 och fortsätter under innevarande läsår. Det är positivt att 
se att andelen F i matematik i årskurs nio halverades jämfört med läsåret 2021. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har åren 2018-2020 legat på runt 82 %. 
Vårterminen 2021 var 78,8 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett 
yrkesprogram. Vid vårterminen 2022 var 88,7 % av eleverna behöriga till ett 
yrkesprogram.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef 2022-08-17 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 87 Resultat och måluppfyllelse 2021/2022 - 
gymnasieskolan 
Dnr Bun 2021/84 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö gymnasium har nu sammanställt elevernas resultat på de nationella 
programmen (gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen är inte med i 
jämförelsen) i en preliminär statistik. 

I slutet av kalenderåret 2022 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 130 
för läsåret 2021/2022. Summan motsvarar 115 elever på de nationella 
programmen som tagit gymnasieexamen (på högskoleförberedande program eller 
yrkesprogram) och ytterligare 15 elever har erhållit studiebevis. 

Andelen elever med gymnasieexamen efter tre år, i skolans egen preliminära 
jämförelse över tre läsår, är 88,5 % läsåret 2021/2022. Andelen är något lägre 
jämfört med läsåret 2020/2021 där motsvarande värde var 89,2%. Läsåret 
2019/2020 var andelen 84,5%.  

Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning är enligt Eksjö gymnasiums 
statistik 14,6 läsåret 2021/2022. Även detta mätetal tåls att jämföras med rikets 
snittvärde på 14,4 från 2021.  

Eksjö gymnasium ligger årligen klart över riksgenomsnittet i de nationella 
jämförelserna gällande andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för 
universitet och högskolestudier efter tre år. Om jämförelsen görs med skolans 
egen statistik så tyder allt på att den nationella statistiken som kommer publiceras i 
december 2022 kommer visa på fortsatt höga nivåer för Eksjö gymnasium. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-08-17. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 88 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Ny elevhälsochef Ann-Sophie Larsson, tf elevhälsochef på del av tjänst 
fram tills ny rektor är rekryterad på Furulundsskolan  

• Rekrytering av rektor till Furulundsskolan 
• Flyktingsituationen 
• Barn- och elevförändringar 
• Ungdomskoordinator i Eksjö kommun 
• Skrivelse till Trafikverket, gäller Höredaskolans trafiksituation 
• Tidningsartikel om skolresultat 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 89 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att ge ordförande i uppdrag att anordna ett möte med ordförande i 
socialberedningen gällande kommunens kök i Mariannelund, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 90 Brukarråd läsåret 2021/2022 - 
information 
Dnr Bun 2021/129 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

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

Nästa storbrukarråd är på Furulundsskolan i Mariannelund torsdagen den 20 
oktober klockan18.30-21.00. 

Beslutsunderlag  
Mötesanteckningar storbrukarråd i Eksjö 2022-05-05 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-08-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 91 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2021 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2021/2022 
Skolverket beslutar att delvis bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
2021/2022 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Personuppgiftsincident 
I samband med byte av verksamhetssystem för elevhälsans journalföring samt 
införande av digital barn- och elevakt upptäcktes felaktigheter i hantering av 
skyddade personuppgifter. Personuppgiftsincidenten upptäcktes omgående, 
åtgärder vidtogs och ärendet avslutades. 

Klagomål på utbildningen 
Information och redovisning av svar på inkomna klagomål på utbildning.  
Dnr Bun 2022/138, 2022/210, 2022/228  
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