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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-18

 
  

BUB § 122 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende utgår från föredragningslistan: 
Ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 123 Budgetuppföljning per 2020-10-31 – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/33 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse 
mot helårsbudget med -16,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 
– 3,7 procent. 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter oktober månad var 372,8 mnkr vilket motsvarar 85,1 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med -7,7 mnkr till och med oktober månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 454,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -16,2 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är -3,7 procent. En huvudorsak, -9,9 mnkr, till att sektorns 
helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasieskolan. IKE-problematiken har lyfts till 
förvaltningen i en särskild handlingsplan. En annan orsak, -4,6 mnkr, går att 
hänföra till tillfälliga hyreskostnader i form av etablerings- och 
avvecklingskostnader för moduler samt återställningskostnader av förskola till 
lägenheter. 

 Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,0 mnkr, 
motsvarande 2,5 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse med 
4,0 mnkr, motsvarande 3,6 procent 

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,8 mnkr, motsvarande 
5,9 procent 

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, 
motsvarande 10,3 procent 

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 4,6 mnkr, 
motsvarande 2,5 procent 

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 8,5 procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Gymnasieskola, inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 10,9 mnkr, motsvarande 15,9 
procent 

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,0 mnkr, 
motsvarande 0,5 procent 

 Sektorsövergripande prognostiseras till -5,6 mnkr, motsvarande 22,8 procent 
 

Sektorns investeringsutfall efter oktober månad var 2,6 mnkr vilket motsvarar 
37,9 procent av helårsbudgeten.  

Sektorns helårsprognos för investeringar är 6,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med +0,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är +0,0 procent. 

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 Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom 2020-11-11. 
Budgetuppföljning per 2020-10-31. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 124 Verksamhetsplaner och internbudget 
2021 – barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/142 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2021 för barn- och 
utbildningssektorn. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att godkänna sektorernas övergripande 
verksamhetsplaner (Ks § 37, 2020-03-03) för år 2020. Verksamhetsplanerna ska 
revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt år.  

Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har 
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2021-2023 (Kf § 
76, 2020-04-23) för att i juni fattat beslut om förvaltningsram (Kf § 130, 2020-06-
16). I steg 2 har kommunfullmäktige beslutat om sektorsramar för respektive 
sektor i Eksjö kommun (Kf §186, 2020-10-22). I steg 3, internbudgetprocessen, 
gör respektive sektor en internbudget för 2021.  

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

 Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

 Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

 Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
 Internbudget 

Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett 
om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.   
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. 

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. Valda indikatorer i kommunprogrammet kan 
belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det 
också framgå definierat grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget 
ska göras. Sektorernas verksamhetsplaner ska beslutas tillsammans med 
internbudgeten.  

Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommunstyrelsen, som en samlad 
bedömning och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.  

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Då verksamhetsplanerna fastställdes i februari och verksamheten under tiden från 
dess fram till revideringen av dem har påverkats av den pågående pandemin, har 
bara smärre justeringar gjorts i respektive verksamhetsplan.   

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 (Kf §186) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §224, 2020-09-29) framgår att till sektorns ram 
uttala 

- att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar  
- att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs  
- att resurser tillförs för doktorandtjänst  
- att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, 
dock ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån 
nuvarande system 
- att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen  
- att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-2022  
- att resurser tillförs för lägre intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv  
- att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn  
- att utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- att effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet  
- att minska tjänst som hörselpedagog 

Sektorns startram 2020 var 435,3 mnkr och startram 2021 är 450,7 mnkr. 
Förändringen kan sammanfattas i följande orsaker: 

 Förändringar på grund av löneökningar, kapitalkostnader 7,5 mnkr 
 Flytt av öppen ungdomsverksamhet till tillväxt- och utvecklingssektorn  

-3,0 mnkr 
 Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet 17,9 mnkr 
 Politiska prioriteringar, ökad ambition 1,3 mnkr 
 Politiska prioriteringar, neddragning/effektivisering -8,3 mnkr 

 

Barn- och utbildningssektorns budgetförutsättningar kommer att påverkas av 
minskade intäkter från Migrationsverket under 2021. Det är svårt att 
prognosticera i vilken takt som intäkterna minskar. Till detta kommer att det 
också tar tid att ställa om verksamheten efter de nya förutsättningarna.  

Med budgetberedningens beslut som grund, avseende ramfördelning till sektorer, 
föreslås en omfördelning av verksamhetsramar mellan förskola, och fritidshem. I 
budgetprocessen finns beslut om effektivisering genom samordning mellan 
fritidshem och förskola motsvarande 359 tkr. Sektorn föreslår att denna 
effektivisering i ett första skede enbart läggs på fritidshemsverksamheten eftersom 
förskolan har en stor utmaning i att få ihop personalbudgeten.  

Vissa andra omföringar inom sektorn har också gjorts, exempelvis har budget för 
IT-kostnader förts från sektorsövergripande och förskoleklass till grundskolan.  

Sektorns investeringsram uppgår till 4,0 mnkr år 2021.  

Barn- och utbildningsberedningen lägger särskilt fokus på informationen kring 
interkommunala ersättningar på gymnasieskolan, IKE, och Migrationsverket. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, sektorsekonom 
2020-11-12. 
Verksamhetsplaner, barn- och utbildningssektorn. 
Internbudget 2021. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 125 Pedagogisk omsorg 
Dnr Bun 2020/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att fasa ut verksamhetsformen pedagogisk omsorg i takt med att barnunderlaget 
minskar och i samband med planerad nybyggd förskola. 
 
Ärendebeskrivning  
I samband med ett minskat barnunderlag och minskad budgetram behöver 
förskoleorganisationen ses över för att säkerställa att Eksjö kommun kan erbjuda 
en likvärdig förskola med hög kvalitet inom garantitiden. 
 
Förskolans verksamhetsplan har som mål att erbjuda en likvärdig utbildning av 
hög kvalitet. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i en 
kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
På grund av vikande barnunderlag behöver kommunen se över tillgången till 
barnomsorgsplatser för att möta efterfrågan på ett effektivt sätt. 
 
Utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg Stockholm 2020” 
föreslår höjda kvalitetskrav. Utredningen uttrycker att pedagogisk omsorg inte 
erbjuder likvärdiga förutsättningar för att stimulera barns utveckling och lärande. 
Kommunen är inte skyldig att erbjuda pedagogisk omsorg. 
 
Prognosen för antalet födda barn de kommande åren visar på minskat behov av 
barnomsorgsplatser i Eksjö kommun. I samband med planerad nybyggnation av 
Trädgårdsstadens förskola kommer antalet avdelningar öka från tre till sex. 
Kommunen behöver då utifrån den senaste prognosen över antalet födda och 
nybyggnationen minska antalet platser. Verksamheten kan göra större 
samordningsvinster genom att ha större enheter. Pedagogisk omsorg har visat sig 
vara något dyrare alternativ än större förskoleenheter. 

Efterfrågan att placera sitt barn i pedagogisk omsorg har minskat. En handfull 
ansökningar har kommit in, de senaste två åren, där vårdnadshavare valt 
pedagogisk omsorg i första hand. Det har samtidigt blivit allt svårare att rekrytera 
personal till pedagogisk omsorg. 

 Alla barn har rätt till en förskola med hög kvalitet.  
 Skillnaderna i styrdokumenten mellan de båda verksamhetsformerna har 

blivit allt större.  
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 Genom att erbjuda förskola för alla barn ökar möjligheterna att erbjuda 
likvärdiga förutsättningar för att stimulera barns utveckling och lärande 
och säkerställa att barn i behov får det stöd de behöver. 

 Om särskilda skäl föreligger så kan dock pedagogisk omsorg i hemmet 
vara ett alternativ till förskola. 

 Det är lämpligt att fasa ut pedagogisk omsorg i takt med att 
barnunderlaget minskar och i samband med planerad nybyggd förskola. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2020-11-12. 
Prognos över antalet födda barn och barnomsorgskö i Eksjö kommun. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Föreskolechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 126 Budgetprognos 2021 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informtionen. 

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt 
IKE(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i §264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. 

Första budgetuppföljningen för året görs efter februari. Med de indikationer som 
är kända nu görs en tidig, övergripande prognos för bokslut 2021 för sektorerna 
samt skatteintäkter och bidrag: 

Prognos budgetavvikelse 2021 
Barn- och utbildningssektorn -9,1 (mnkr) 
Sociala sektorn -7,0 (-13,5)* 
Samhällsbyggnadssektorn 0,1 
Tillväxt- och utvecklingssektorn -1,6 
Kommunledningskontoret 0,2 
Resultatfond 2,5 
Totalt sektorer -14,9 
Skatteintäkter och bidrag 6,6 
Totalt: -8,3 (14,8)* 
* beroende på villkor för statsbidrag inom äldreomsorgen 

Äldreomsorgen ska få ett specialdestinerat statsbidrag om 8,2 mnkr men villkoren 
för det är inte kända ännu. Beroende på om bidraget kan användas till befintlig 
verksamhet eller kräver utökning av verksamhet blir det skillnad i prognosen. 

Prognosen för skatteintäkter och bidrag är högre då det aviserade ökade generella 
statsbidraget inte medräknats fullt ut i budgeten (4 mnkr var medräknat av aviserat 
12 mnkr). Prognosen för skatteintäkter och bidrag är inte lika hög som skillnaden 
mellan aviserat och medräknat statsbidrag utan endast 6,6 mnkr högre än budget. 
Orsaken är att prognosen försämrats på grund av konjunkturen och att 
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invånarantal är lägre än budgeterat, preliminärt invånarantal 1/11 2020 var 17 
invånare lägre (17 793 istället för 17 810), vilket medför ca 0,9 mnkr lägre 
skatteintäkter.  

Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 23,1 
mnkr (2,0 procent av skatter och bidrag) om statsbidraget för äldreomsorgen kan 
användas till befintlig verksamhet eller 16,6 mnkr (1,4 procent av skatteintäkter 
och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om 8,3 mnkr 
eller 14,8 mnkr beroende på villkor för det specialdestinerade statsbidraget för 
äldreomsorg.  

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021.  

De kostnadsökningar som det preliminära budgetunderskottet beror på är i 
huvudsak inte personalkostnader men åtgärder för att nå en budget i balans 
behöver innefatta personalbemanning då största delen av kommunens kostnader 
är personalkostnader.  

Vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och för att 
kunna presentera ett sammanhållet beslutsunderlag föreslås att samtliga åtgärder 
presenteras till kommunstyrelsen i januari.   

Åtgärder för att nå en budget i balans och som kan genomföras utan politiska 
beslut ska genomföras. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, och Karin Höljfors, 
ekonomichef 2020-11-12. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 127 Uppföljning från Furulundsskolan - 
information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information och uppföljning från Furulundsskolan i Mariannelund. 

Furulundsskolan leds av två rektorer med tillhörande administration och 
elevhälsoteam. På skolan finns fyra arbetslag, ett på fritidshemmet, lågstadiet, 
mellanstadiet samt högstadiet. Rektorerna informerar om styrkor och utmaningar 
samt vidtagna åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn 2018. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 128 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning 

 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning 

 Lärarförbundets ranking  
 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet 
 Förväntansdokument förskola och hem 
 Läget kring coronapandemin 
 Läsårstider, ändra kompetensutvecklingsdag på Eksjö Gymnasium 
 Brev till Migrationsverket 
 Utbildning av nya ledamöter och ersättare i barn- och 

utbildningsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 129 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 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 130 Brukarråd - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd är tills vidare inställda på grund av coronapandemin. 
 
Rozita Hedqvist (S) delger beredningen sina reflektioner från resultatdialogen på 
Linnéskolan. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 131 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Klagomål om skolskjuts 
Barn- och utbildningssektorn har tagit emot ett klagomål gällande skolskjuts. 

Beslut från Skolinspektionen  
Uppföljning av beslut gällande Norrtullskolan. Eksjö kommun har redovisat vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Skolinspektionen 
bedömer att kommunen har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet 
kan avslutas. 

Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 2020 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för fritidshemssatsningen 2019 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Statsbidrag för fortbildning av specialpedagoger 2020 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019 
Skolverket beslutar, efter redovisning från Eksjö kommun, om återbetalning på 
22 000 kronor. 

Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i  
Sverige 2020 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Avstängning av elever 
I enlighet med skollagen 5 kap 17§ har två elever på Eksjö Gymnasium stängts av 
från undervisning. 
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