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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-15

 
  

BUB § 128 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 129 Budgetuppföljning per 2021-11-30 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en positiv avvikelse 
mot helårsbudget med 1,0 mnkr, motsvarande 0,2 procent,  

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter november månad var 420,3 mnkr vilket motsvarar 89,7 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,7 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 9,2 mnkr till och med november månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 467,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med +1,0 mnkr. Den procentuella positiva avvikelsen mot budget i 
prognosen är 0,2 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 11,9 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 1,8 mnkr, motsvarande 1,5 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, 
motsvarande 8,0 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 6,3 procent 

• Grundskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,9 mnkr, 
motsvarande 1,0 procent 

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

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,6 mnkr, motsvarande 8,3 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 3,0 procent 
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• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, 
motsvarande 6,8 procent 

Sektorns investeringsutfall efter oktober månad var 3,8 mnkr vilket motsvarar 
59,6 procent av helårsbudgeten. 
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 5,8 mnkr vilket motsvarar en positiv 
avvikelse med 0,7 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, 2021-12-08. 
Budgetuppföljning 2021-11 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-11 per ansvar. 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 130 Statsbidrag av redovisning - 
information 
Dnr Bun 2021/96 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av statsbidrag från Skolverket som finansierar en stor andel av barn- 
och utbildningssektorns budget. 2021 finansieras 6,3 procent av budgetramen via 
intäkter från Skolverket. De flesta statsbidrag återfinns inom grundskolan, där 
likvärdig skola är det enskilt största och finansierar 7,4 procent av grundskolans 
budget.  

Inför 2022 beräknas statsbidragen öka något, främst inom förskolan.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-12-08. 
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BUB § 131 Grundskolans internbudget – 
information 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om resursfördelningen inom grundskolan. För att komma fram till 
hur mycket som ska fördelas ut i resursfördelningsmodellen utgår man från den 
fastställda ramen. Därifrån räknas övergripande kostnader och intäkter såsom 
lokalkostnader, interkommunala ersättningar, måltider, elevhälsa och statsbidrag 
bort.  

I resursfördelningsmodellen är det ett antal poster som specificeras och fördelas 
ut enligt olika beräkningar. Exempelvis avsätts medel enligt socioekonomiska 
förutsättningar, skolor som har karriärtjänster eller lärarlönelyft får täckning för 
det. Det som återstår när de olika posterna fördelats ut är en grundresurs till 
skolorna som rektorerna fördelar utifrån sin organisation. Grundresursen baseras 
på antal elever, timplan samt lönekvot.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-12-08. 
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BUB § 132 Måluppfyllelse och resultat 2020/2021 – 
grundskolan 
Dnr Bun 2020/104 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Meritvärdet för elever i årskurs 9 i Eksjö kommun var vid vårterminens slut 2021 
218,6 jämfört med 232,1 för hela riket. För Eksjös del var meritvärdet tre poäng 
högre 2021 än vårterminen innan, medan meritvärdet för riket steg med en poäng. 
Flickornas meritvärde i kommunen var 242,2, vilket var en ökning med nio poäng 
jämfört med 2020 och meritvärdet ligger i paritet med riket. Pojkarnas meritvärde 
var vid vårterminens slut 195,7, vilket är en ökning med nästan tre poäng jämfört 
med läsåret innan, men cirka 20 poäng under snittet för riket. Meritvärdet har gått 
stadigt nedåt från 2017 då det låg på 233,9, men läsåret 2020/2021 kan en svag 
uppgång skönjas.    

Förklaringar till det sjunkande meritvärdet kan dels vara att de nyanlända elever 
som kommit till skolan, många av dem under senare delen av skoltiden, nu slutar 
grundskolan, dels att grundskolans ekonomi har stramats åt betydligt sedan 2017. 
Den stramare ekonomin har inneburit att det varit svårare att kunna möta elevers 
behov på ett tillfredsställande sätt. Elever som läser svenska som andraspråk har i 
många fall en lägre måluppfyllelse. Vid en inventering av skolornas organisation 
av svenska som andraspråk, blir bristen på legitimerade lärare i svenska som 
andraspråk tydlig liksom möjligheten för skolorna att organisera 
undervisningsgrupper i ämnet.  

Såväl andelen flickor som andelen pojkar som är behöriga till ett yrkesprogram på 
gymnasieskolan har minskat sedan läsåret 2019/2020. Det var cirka två 
procentenheter färre flickor som var behöriga vårterminen 2021 och cirka sex 
procentenheter färre pojkar. Det var framför allt avsaknad av betyg i matematik 
och/eller svenska som andraspråk som var anledningen till att elever inte var 
behöriga till ett yrkesprogram.  

Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen var låg, 66 procent. Det 
var framför allt i matematik och NO-ämnen eleverna saknade betyg.  

I årskurs sex ökade andelen elever med lägst betyget E i matematik med cirka sju 
procentenheter till 83,7 procent. Här var det en större andel pojkar, 87 procent, 
som nådde minst betyget E jämfört med flickor, 80,8 procent. I svenska 
uppnådde 94,3 procent av eleverna minst betyget E i årskurs sex. Här finns ingen 
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redovisning per kön i jämförelseverktyget Kolada. I svenska som andraspråk var 
det totalt 51 procent av eleverna som nådde minst betyget E. Här fanns i princip 
ingen skillnad mellan pojkar och flickor.  

I Eksjö var 2020 andelen elever som invandrat till Sverige de senaste fyra åren 13 
procent, jämfört med rikets 6,4 procent. Andelen elever med utländsk bakgrund 
(elev född utomlands eller elev född i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands) var samma år 29 procent i Eksjö jämfört med 26 procent i riket.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-12-07. 
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BUB § 133 Brukarråd - information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet har det kommit in anteckningar från ett brukarråd 
och två storbrukarråd till barn- och utbildningssektorn.  

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

Beslutsunderlag  
Brukarråd Linnéskolan 2021-11-09. 
Storbrukarråd i Mariannelund 2021-11-25. 
Storbrukarråd i Eksjö 2021-12-02. 
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BUB § 134 Verksamhetsbesök från 
gymnasiesärskolan - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om gymnasiesärskolans verksamhet med antal elever, nuläge, styrkor, 
framtida utmaningar och marknadsföring av skolan. 
 
Eksjö gymnasiesärskola erbjuder idag tre nationella program och ett individuellt 
program. Förslag om att erbjuda ett nytt nationellt program inom hälsa, vård och 
omsorg samt önskemål på ny finansieringsmodell för gymnasiesärskolan 
redovisas.  
      

 

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

< 

 

BUB § 135 Norrtullskolans lokaler – information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Kommunfastigheter AB och barn- och utbildningssektorn har vid 
föregående sammanträde 2021-11-17 informerat om tre olika alternativ för ny-, 
om- och tillbyggnad av Norrtullskolan för att möta dagens och morgondagens 
behov av lokaler.  

Vid dagens sammanträde lyfts reflektioner och eventuella fortsatta uppdrag för 
Ekfab och barn- och utbildningssektorn att utreda till februari månads 
sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB, 2021-12-08. 
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BUB § 136 Verksamhetsplaner enhetsnivå - barn- 
och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn redovisar verksamhetsplanerna för 2022 på 
enhetsnivå. Respektive chef/rektor har en verksamhetsplan för sitt 
ansvarsområde. Linnéskolans verksamhetsplan redovisas på sammanträdet i 
februari. 

Beslutsunderlag  
Verksamhetsplaner 2022: 
Galaxens förskolor 
Förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret. 
Förskolorna Blåsippan och Kvarnarp. 
Förskolorna Kullalyckan och Hult samt pedagogisk omsorg Delfinen. 
Förskolorna Baronen, Slottet, Sunnanäng och pedagogisk omsorg Värne. 
Förskolorna Bullerbyn, Getingen och Skogsgläntan samt pedagogisk omsorg 
Mariannelund och Hagen. 
Norrtullskolan 
Grevhagsskolan 
Prästängsskolan 
Hunsnässkolan och Villan skola 
Hult- och Höredaskolan 
Ingatorpsskolan 
Furulundsskolan 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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BUB § 137 Medarbetarundersökning 2021 - barn- 
och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/169 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I oktober genomfördes medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen 
är ett viktigt verktyg för att följa upp hur arbetsklimatet är i organisationen och på 
varje arbetsplats. Den ger också ett underlag att arbeta med frågor kring 
arbetsmiljön. Svarsfrekvensen i barn- och utbildningssektorn har minskat från 
84,5 procent (2019) till 73,5 procent (2021).  
 
Resultatet för barn- och utbildningssektorn visar på ett ökat totalt medarbetar-
engagemang från 82,5 till 85,0. Medarbetarengagemanget visas i HME-värde 0–
100 (hållbart medarbetarengagemang) och är nio frågor som är fördelade på tre 
områden, motivation, ledarskap och styrning. Alla sektorer har ökat sitt totala 
HME-värde, där kommunledningskontoret har den största ökningen från 77,5 till 
85,0.  
 
För de olika HME-områdena är värdet för motivation och ledarskap detsamma, 
85,0, som vid medarbetarundersökningen 2019. Värdet för styrning ligger också 
kvar på samma värde som 2019, 82,5. 
 
Färre har blivit utsatta för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella 
trakasserier, diskriminering och hot och våld. Dessa tal fortsätter att sjunka 
gentemot tidigare år. Trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna har dock ökat med 0,3 procentenheter från 2,5 procent 
(2019) till 2,8 procent (2021). Resultatet för dessa områden redovisas endast på 
förvaltningsnivå utifrån anonymitet. 
 
Cheferna kommer att återkoppla resultatet till sina medarbetare. Där medelvärdet 
för områdena motivation, ledarskap eller styrning är 4,0 eller lägre kommer 
medarbetare och chef arbeta tillsammans och ta fram en handlingsplan för att 
förbättra medarbetarengagemanget. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult, 2021-12-14. 
Resultat medarbetarundersökning 2021 – barn- och utbildningssektorn. 
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BUB § 138 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchef om följande: 

• Upphandling av utredning om gymnasiesamverkan på Höglandet 
• Gemensam samordnare sociala sektorn, tillväxt/utvecklingssektorn och 

barn- och utbildningssektorn 
• Uppdatering av studie- och yrkesvägledningsplan 
• Läget kring pandemin 
• Frånvarouppföljning höstterminen 2021 
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BUB § 139 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 § 140 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 

Personalförstärkningar inom elevhälsan - gäller specialpedagogiska 
insatser för 2020 
Skolverket beslutar att en del av det utbetalda loppet ska återbetalas. 

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

Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

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

Klagomål på utbildning 
Information om inkomna ”Klagomål på utbildning”:  
Diarienummer: Bun 2021/156, 2021-11-25. 
Diarienummer: Bun 2021/165, 2021-12-07. 
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