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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-10

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsberedningen 
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren, Förvaltningshuset kl 15:30-20.50 

  Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare 
 och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   

 
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Raoul Adolfsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

  
 
Övriga närvarande  

Ersättare Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare 
Regina Rosell (V), ej tjänstgörande ersättare 
Roddy Brun (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Emma Fjällström (C), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-2, 5-9 

 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Nina Dahl, sektorsekonom § 2   
 Malin Claesson, HR-chef § 5 
 Marie Ekström, grundskolechef §§ 7-9 
 Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef § 8  

      
Utses att justera  Anders Pansell 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-02-15 kl 11.15   Paragrafer 1-13 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
  Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Anders Pansell 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset. 
 
Datum då anslag  2021-02-15 Datum då anslag  2021-03-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-10

 
  

BUB § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende tillkommer på föredragningslistan: 
 Tillfällig stängning av kommunal förskoleverksamhet – Öppen förskola 
 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamheten - upphörande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 2 Årsredovisning 2020 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/33 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn redovisar en negativ avvikelse mot 
helårsbudget med 10,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 
procent.  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorns driftutfall för 2020 uppgick till 451,7 mnkr jämfört 
mot helårsbudgeten som var 441,1 mnkr. Den negativa avvikelsen på 10,5 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 2,4 procent.  

Den procentuella avvikelsen mot budget beror på öppen förskola (+0,0 mnkr), 
förskola och pedagogisk omsorg (+6,2 mnkr), grundskola inkl. förskoleklass och 
fritidshem (+1,6 mnkr), grundsärskolan (-1,1 mnkr), gymnasieskola (-13,6 mnkr), 
gymnasiesärskola (+0,4 mnkr) samt sektorsövergripande (-4,1 mnkr). 

En huvudorsak, -10,4 mnkr, till sektorns negativa avvikelse går att hänföra till 
budgetavvikelser för IKE (interkommunal ersättning) inom gymnasie- och 
gymnasiesärskolan. Underskottet inom grundsärskolan förklaras främst med 
högre personalkostnader. Underskottet på sektorsövergripande nivå förklaras med 
etablerings- och avvecklingskostnader för moduler och återställningskostnader för 
förskola till lägenheter.  

Det positiva resultatet inom förskola och pedagogisk omsorg förklaras med 
vilande avdelningar under hösten samt lägre personalkostnader. De lägre 
personalkostnaderna hänger samman med att det varit bortfall av barn till följd av 
pandemin och att verksamheterna inte behövt tillsätta vikarier i samma 
utsträckning som frånvaro av personal. I sektorns resultat ingår kompensation för 
sjuklönekostnader med 4,7 mnkr. Intäkter från migrationsverket minskade under 
året och utfallet var 2,5 mnkr lägre än budgeterat.   

Barn- och utbildningssektorns investeringsutfall för 2020 uppgick till 4,3 mnkr 
(inklusive tilläggsbudget från 2019) jämfört mot helårsbudgeten som var 6,8 mnkr. 
Den positiva avvikselen på 2,4 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 36 
procent. Avvikelsen förklaras med att några projekt blivit något billigare samt att 
vissa projekt av olika anledningar inte genomförts under året.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

De största utmaningarna för barn- och utbildningssektorn är att resurserna ska 
klara att möta barns och elevers behov av stöd samtidigt som intäkterna i form av 
statsbidrag från migrationsverket och interkommunala ersättningar minskar. 
Ytterligare en utmaning är att möta nyanlända barns och elevers behov och rätt till 
stöd, studiehandledning, svenska som andra språk och modersmålsundervisning, 
integrera och inkludera dessa barn och elever.  

Barn och elever i behov av särskilt stöd är fler och är i större behov av stöd än 
tidigare samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera behörig och legitimerad 
personal till förskola, skola och elevhälsa. Andra utmaningar är att en stor del av 
de lokaler som verksamheten bedrivs i behöver anpassas för att möta dagens och 
morgondagens pedagogik, ge möjligheter till en mer tillgänglig lärmiljö och ett 
mer flexibelt sätt att undervisa.  

Det långsiktiga och strategiska utvecklingsarbetet utifrån sektorns prioriterade 
utvecklingsområden, med insatser på alla nivåer i styrkedjan, är både en möjlighet 
och en förutsättning för ökad måluppfyllelse samt grunden för att barn och elever 
känner sig trygga i förskolan och skolan. Att utveckla samverkan och tydliggöra 
förväntningar mellan förskola/skola och hemmen är en möjlighet som påverkar 
barns och elevers lärande i positiv riktning.  

Digitaliseringsstrategin, med en plan för varje nivå i styrkedjan för hur 
digitaliseringens möjligheter tas tillvara, skapar möjligheter för hela verksamhetens 
lärande. Chefers och personals engagemang att utveckla undervisningen genom 
det kollegiala lärandet och samarbetskulturen utgör en stor möjlighet för att klara 
uppdraget kring barns och elevers lärande i framtiden.  

För att förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever samt öka likvärdigheten i 
sektorns verksamheter har utvecklingsområden identifierats. Ett långsiktigt 
strategiskt utvecklingsarbete kring dessa utvecklingsområden sker från förskola till 
gymnasieskola med insatser på alla nivåer i styrkedjan. Barn- och 
utbildningssektorn kommer även fortsatt att prioritera nedanstående 
utvecklingsområden: 

 Lärmiljön blir tillgänglig för alla barn och elever  
 Undervisningen blir språk- och kunskapsutvecklande  
 Digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att barn- och elevers 

kunskapsutveckling främjas  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-02-03. 
Årsredovisning 2020, barn- och utbildningssektorn. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 3 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Öppen förskola 
Dnr Bun 2021/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att stänga all verksamhet i öppen förskola på Eksjö Familjecentral, samt  
 
att åtgärden gäller till den 31 mars 2021 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten föreslås en förlängning av tidigare beslut att all öppen och 
riktad verksamhet på öppen förskola ställs in tillfälligt. Åtgärden minskar risken 
för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre 
förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-02-05. 
Beslut Ks 2021-01-19. 
Beslut Ks 2020-12-21. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 4 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamheten - upphörande 
Dnr Bun 2020/102 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte förlänga den tillfälliga avgiftsbefrielsen i förskoleverksamheten. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av den rådande coronasituationen har de vårdnadshavare 
som under perioden 2021-01-01-2021-02-28 haft sitt barn hemma istället 
för att vara i förskolan inte debiterats någon avgift för denna tidsperiod. 
Detta gällde enbart om barnet haft en avgiftsbelagd så kallad 15-
timmarsplats och om barnet varit frånvarande under hela perioden. 

I januari nyttjade vårdnadshavare till 16 barn avgiftslättnad, att jämföras med cirka 
35 barn våren 2020. Det är en låg andel som har nyttjat möjligheten och påverkan 
på verksamheten bedöms inte bli hög om dessa barn kommer tillbaka. Nackdelar 
bedöms väga tyngre med att barn inte deltar i förskolans verksamhet. Förskolan 
bidrar till barns utveckling och lärande och det är här vi lägger en viktig grund för 
barnens fortsatta lärande. 

Den tillfälliga avgiftsbefrielsen i förskoleverksamheten förlängs inte och upphör 
från och med 1 mars 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-02-08. 
Beslut Ks 2020-12-21. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Förskolechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 5 Personaluppföljning - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalavdelningen redovisar statistik gällande antalet medarbetare, sjukfrånvaro, 
sjuklönekostnader och arbetsskador/tillbud inom barn- och utbildningssektorn. I 
december 2020 var antalet anställda i sektorn 757, motsvarande 710 årsarbetare.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 6 Barn- och elevutveckling - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag  
Statistik barn- och elevutveckling 2021-01-29. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 7 Resultat grundskola och gymnasieskola - 
information 
Dnr Bun 2020/104 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av resultat för elever inom grundskola och gymnasieskola 2020. 

Meritvärdet för elever i årskurs 9 i Eksjö kommun var vid vårterminens slut 2020 
215,6 jämfört med 231,1 för hela riket. Flickornas meritvärde var i kommunen 
233,2 och pojkarnas 193,0. Meritvärdet har gått stadigt nedåt från 2017 då det låg 
på 233,9. Flickornas meritvärde har under samma tidsperiod sjunkit från 251,6 
och pojkarnas från 216,5 2017. 

Vid höstterminens slut 2020 var meritvärdet 199,1. Flickornas meritvärde totalt 
för båda skolorna var vid höstterminens slut 224,4 och pojkarnas 175,1. 

Andelen elever som var behöriga till ett yrkesprogram vårterminen 2020 var  
81,1 %, vilket är drygt två procentenheter högre än 2019. Också här syns en 
skillnad mellan pojkar och flickor, där 85,6 % av flickorna var behöriga jämfört 
med 75,3 % av pojkarna. På riksnivå är skillnaden mellan pojkar och flickor 
betydligt mindre. Fler flickor än pojkar, 78,8 % jämfört med 61,7 %, uppnådde 
kunskapskraven i alla ämnen. Här ligger flickorna på riksgenomsnittet, medan 
pojkarna ligger betydligt under.  

Vid höstterminens slut 2020 var totalt 71,4 % av eleverna behöriga till ett 
yrkesprogram. 

I årskurs 6 jämförs nationellt inte meritvärden och för vårterminen 2020 finns 
heller ingen lokal statistik framtagen. För höstterminen togs siffrorna fram 
manuellt på barn- och utbildningssektorn. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet 
var då 174,1. Skillnaden mellan flickor och pojkar var här liten, 175,7 jämfört med 
172,5.  

Vid vårterminens slut 2020 uppnådde 76,7 % av eleverna minst betyget E i 
matematik och vid höstterminens slut 78, 2 %. I svenska var motsvarande siffror 
91,2 % respektive 91,6 %. I matematik fanns vid vårterminens slut ingen skillnad i 
resultat mellan pojkar och flickor, medan 96,3 % av flickorna uppnådde minst 
betyget E i svenska jämfört med 85,3 % av pojkarna.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov, förutom i svenska för 
årskurs 6, under vårterminen. 

Andelen elever med gymnasieexamen efter tre år ökar sex procentenheter från 
2019 till 2020, 60,7% 2019 och 66,8% 2020. Andelen gymnasieelever med examen 
eller studiebevis ökar under samma tid från 61,5% 2019 till 73,9% 2020. Jämfört 
med riket 69,1% så har Eksjö gymnasium fortsatt goda resultat som står sig bra i 
jämförelser.  

Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning är 14,8. Detta mätetal kan 
jämföras med rikets snittvärde som är 14,1.  

Eksjö gymnasium ser även en stor ökning av andelen elever som uppnår 
grundläggande behörighet till högskola och universitet. 2019 55,7% och 2020 
ökning till 63,6%. I riket är samma värde 51,8% 2020 och rikets snittvärde har gått 
ner från 52,7% 2019. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, och Tomas Eliasson, 
gymnasiechef, 2021-02-05. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 8 Omvärldsbevakning - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Omvärldsbevakningen redogör för aktuella regeringsuppdrag, kommittédirektiv, 
statens offentliga utredningar samt aktuella uppdrag och beslut som påverkar 
barn- och utbildningssektorns verksamheter. Bland annat förskola för alla barn, 
tioårig grundskola, nya kurs- och ämnesplaner, ändrad timplan, betygsstödjande 
bedömningsstöd istället för nationella prov våren 2021 och skolbibliotek för 
bildning och utbildning. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 9 Förskoleklass 2021/2022 - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om att skolplaceringsbeslut för de elever som ska börja förskoleklass 
höstterminen 2021 är utskickat till vårdnadshavare.  
 
I år kommer tre förskoleklasser att placeras på Grevhagsskolan, två på Linnéskolan 
och två på Norrtullskolan. Övriga skolor, Hult, Höreda, Ingatorp och Furulund, har 
samma organisation som tidigare med en förskoleklass per skola.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 10 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

 Beslut gällande växelvis distansundervisning på Eksjö Gymnasium 
 Sommaraktiviteter för ungdomar 2021, samarbete med sociala sektorn och 

tillväxt- och utvecklingssektorn  
 Organisationsförändring inom förskolan 
 Pandemiuppföljning  
 Antagningsläge till Eksjö Gymnasium 
 Statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 
 Verksamheten Villan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 11 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 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 12 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd på enheterna har varit inställda en längre tid på grund av 
coronapandemin. Beredningen framför önskemål om att barn- och 
utbildningssektorn ser över möjligheterna att återuppta brukarråden digitalt. 
 
Storbrukarråd i mars 2021 genomförs som planerat och coronaanpassat.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 13 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 2019/2020 
Skolverket beslutar godkänna redovisningen utan återkrav. 

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2019/2020 
Skolverket beslutar, efter redovisning från Eksjö kommun, om återbetalning på 
17 785 kronor. 

Beslut från Skolinspektionen  
Beslut att överlämna uppgift om missförhållande avseende Furulundsskolan till 
Eksjö kommun för utredning och eventuella åtgärder. Diarienummer 2021:145 

Öppet brev till ansvariga för skolan 
Inkommet brev från Svenska Covidföreningen gällande barn och ungdomars 
arbetsmiljö i skolan. 
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