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BUB § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUB § 2 Årsredovisning 2021 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorns driftutfall för 2021 var 462,0 mnkr 
jämfört mot helårsbudgeten som var 468,8 mnkr. Den positiva avvikelsen på 6,8 
mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 1,4 procent,  

att notera att barn- och utbildningssektorns investeringsutfall för 2021 var 5,0 
mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 6,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 
1,5 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 22,7 procent, samt 

att godkänna redovisad rapport för barn- och utbildningssektorn. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall för 2021 var 462,0 miljoner kronor (mnkr) jämfört mot 
helårsbudgeten som var 468,8 mnkr. Den positiva avvikelsen på 6,8 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 1,4 procent.  

Avvikelsen mot budget var fördelad på öppen förskola (+0,3 mnkr), förskola och 
pedagogisk omsorg (+2,1 mnkr), grundskola inklusive förskoleklass och 
fritidshem (+7,5 mnkr), grundsärskolan (+0,2 mnkr), gymnasieskola (-5,8 mnkr), 
gymnasiesärskola (+0,3 mnkr) samt sektorsövergripande (+2,2 mnkr). 

Förskolans överskott förklaras med lägre lokalkostnader, sjuklöneersättningar 
samt mer barnomsorgsintäkter. Grundskolan inklusive förskoleklass och 
fritidshems överskott förklaras med lägre lokalkostnader, sjuklöneersättningar och 
övriga kostnader inom grundskolan samt personalkostnader inom fritidshem och 
förskoleklass. Övriga kostnader förklaras med vakanta tjänster samt högre intäkter 
för olika statsbidrag. 

Gymnasieskolans underskott förklaras med undervisning och IKE 
(interkommunala ersättningar). Underskottet inom undervisning beror på 
minskade intäkter från migrationsverket, förlorade statsbidrag, minskade 
volymförändringar och besparingar som inte kunnat genomföras fullt ut. IKE går 
back 0,9 mnkr, dock är det en förbättring av nettokostnad med 2,2 mnkr sedan 
2020.   

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Överskottet inom sektorsövergripande förklaras med lägre kostnader för personal, 
IT, kompetensutveckling och städning, där personalkostnader förklaras med 
sjukskrivningar och vakanta tjänster del av året.  

Kompensationen för sjuklönekostnader under pandemin blev totalt 2,4 mnkr.  

Sektorns investeringsutfall för 2021 var 5,0 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som 
var 6,4 mnkr. Den positiva avvikelsen på 1,5 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 22,7 procent.  

Avvikelsen beror på förskola (+0,9 mnkr), grundskola (+0,3 mnkr), grundsärskola 
(+0,2 mnkr), måltider (+0,1 mnkr). Avvikelsen förklaras med att några projekt blivit 
något billigare, att vissa projekt av olika anledningar inte genomförts under året 
samt att det varit leveransförseningar.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2022-02-03 
Uppföljning BUS 2021 per verksamhet 
Uppföljning BUS 2021 per ansvar 
Årsredovisning 2021 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan förskola 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan grundskola, fritidshem och 
förskoleklass 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan gymnasieskola 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan elevhälsa 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 3 Revisionens granskning av elevers 
förutsättningar – svar  
Dnr Bun 2022/3 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport 
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt 

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
EY har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad 
granskning av elevers förutsättningar. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har en 
ändamålsenlig styrning av skolan. 

Av genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att det finns 
brister i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens styrning av 
skolan beträffande arbetet med elevers förutsättningar. 
Exempel på brister som noterades i granskningen: 

• Saknas dokumenterad resursfördelningsmodell som är förankrad 
och beslutad på politisk nivå. 

• Otydlig ansvarsfördelning vad gäller verksamhetsansvaret 
mellan barn- och utbildningsnämnden och kommun-
styrelsen. 

• Ytterst få beslutspunkter som avser grundskolan i kommunstyrelsens 
protokoll. 

• Centrala barn och elevhälsans (CET) uppdrag är inte tydliggjort för 
samtliga skolor och att det därför finns en oklarhet i hur ansökan och 
beviljande om plats sker i den kommungemensamma särskilda 
undervisningsgruppen (SU-gruppen). 

• SU-gruppen uppfattas som fullsatt vilket revisionen bedömer inte är i 
linje med att erbjuda likvärdiga lösningar för samtliga elever. 

• Stora skillnader i andelen specialpedagoger, där det finns 
skolor som helt saknar specialpedagoger som lokal resurs. 
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Nedan redovisas svar från barn- och utbildningssektorn 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande: 

• Upprätta och dokumentera en resursfördelningsmodell som ska 
förankras och beslutas på politisk nivå. 

Den resursfördelningsmodell som används som underlag för att fördela 
grundskolans budget till de olika skolenheterna kommer att redovisas och 
förankras för att sedan beslutas på politisk nivå. 

• Utreda och tydliggöra ansvarsfördelningen avseende elever i behov 
av särskilt stöd mellan kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för myndighetsutövningen enligt det 
reglemente som finns för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsberedningen ansvarar för att bereda ärenden till kommunstyrelsen. 
Barn- och utbildningssektorn informerar om och skriver fram ärenden som 
beskriver skolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd utifrån olika 
aspekter till barn- och utbildningsberedningen som föreslår beslut till 
kommunstyrelsen. Ansvarsfördelningen präglas av ett nära samarbete mellan 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsberedningen.  

• Kommunicera centrala barn- och elevhälsans uppdrag utifrån hur 
det kompletterar den lokala elevhälsans uppdrag. 

Centrala elevhälsan och grundskolans ledningsgrupp hade under hösten 
2021 en dialog om lokal och central elevhälsa samt hur vi på bästa sätt 
använder resurserna för att gemensamt ge eleverna rätt förutsättningar att 
nå målen. Utifrån dialogen och de gruppdiskussioner som hölls under 
mötet togs ett dokument fram som förtydligar centrala elevhälsoteamets 
vision men även uppdraget för den centrala elevhälsan i förhållande till och 
i samverkan med den lokala elevhälsan. Dokumentet presenterades för 
grundskolans ledningsgrupp. 

Under vårterminen 2022 beslutas hur centrala elevhälsans uppdrag bäst 
kommuniceras i verksamheten. Förslagsvis är det elevhälsochefen i dialog 
med grundskolechef och rektorerna i grundskolan som kommunicerar och 
beslutar var dokumentet publiceras.  
 
En del i dialogen under hösten resulterade också i en gemensam 
överenskommelse om att elevhälsochef regelbundet deltar i grundskolans 
ledningsgrupp och grundskolechef regelbundet deltar i centrala elevhälsans 
fördelningsmöten för att ha en öppen kommunikation och dialog om 
gemensamma frågor. 

• Tydliggöra och dokumentera hur placering i kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp sker, och i samband med detta säkerställa 
att samtliga elever med motsvarande behov har tillgång till en likvärdig 
lösning. 
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Arbetet med att tydliggöra hur placeringen i den kommungemensamma 
särskilda undervisningsgruppen sker, är påbörjad av biträdande rektor och 
speciallärare på Hunsnässkolan. Ett utkast presenterades och diskuterades i 
grundskolans ledningsgrupp den 19 januari 2022.  

I utkastet skisseras den tänkta arbetsgången inför placering så här:  

En elev skrivs in på Hunsnässkolan då alla andra alternativa lärmiljöer har testats. I den 
ordinarie skolmiljön har följande steg tagits: 

1. Eleven har undervisats i ordinarie klass, ledning och stimulans 
2. Det har uppmärksammats att eleven inte uppnår kunskapskraven med den ordinarie 

undervisningen. Elevens behov av stöd tillgodoses genom extra anpassningar. 
3. Stödet är inte tillräckligt. En utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd 

görs. Ett åtgärdsprogram upprättas om eleven är i behov av ett särskilt stöd. 
4. Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. 
5. Trots att åtgärdsprogrammet genomförts, följts upp och reviderats några gånger når 

eleven fortfarande inte kunskapskraven. En ansökan om stöd från CET kan då göras 
genom särskild ansökningsblankett via E-tjänst. 

6. Om rektor för eleven på hemskolan efter samråd med den lokala elevhälsan och CET 
kommer fram till att elevens behov bäst tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp tas 
kontakt med biträdande rektor för Hunsnässkolan.  
 

I arbetet blir kontinuerliga uppföljningar med hemskolan ett viktigt led i elevens 
återskolningsprocess. På respektive skola och gemensamt i ledningsgruppen 
kommer samtal att föras kring hur vi säkerställer att elever med likartade behov 
har tillgång till en likvärdig lösning. 

• Säkerställa att processen kring extra anpassningar och särskilt stöd 
är likvärdig skolorna emellan. 

Under vårterminen 2022 implementeras Haldor som system i grundskolan. 
I systemet kan pedagoger och specialpedagoger dokumentera extra 
anpassningar och upprätta åtgärdsprogram. Tisdag 22 mars kommer 
specialpedagoger från centrala elevhälsan i Nässjö presentera sitt arbete i 
Haldor för kommunens specialpedagogiska nätverk där specialpedagoger 
och speciallärare regelbundet träffas och lyfter gemensamma frågor under 
ledning av centrala elevhälsans specialpedagoger.  

Till läsåret 2022/2023 byter elevhälsan verksamhetssystem till Prorenata. I 
samband med bytet kommer rektorer, specialpedagoger och speciallärare få 
tillgång till verksamhetssystemet för att på ett rättssäkert sätt arbeta med 
den myndighetsutövning som särskilt stöd och åtgärdsprogram innebär. 
Som en del i implementeringsarbetet av nytt verksamhetssystem kommer 
arbetsgrupper med representanter från elevhälsans olika professioner bildas 
för att se över processer, behov och struktur i det nya systemet. Alla 
användare kommer utbildas och gemensamma rutiner för dokumentation 
kommer tas fram. Arbetet innebär en likvärdig hantering i utredning av 
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elevers behov av särskilt stöd samt upprättande och utvärdering av 
åtgärdsprogram. Specialpedagog från centrala elevhälsan kommer ingå i den 
lokala arbetsgruppen. 

• Säkerställa att elever är delaktiga i samband med framtagande 
och uppföljning av åtgärdsprogram. 
 

I samband med införande av nytt verksamhetssystem kommer nya mallar och 
rutiner tas fram för att ligga till grund för arbetet med särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Som en del i det arbetet uppdras åt specialpedagoger i centrala 
elevhälsan att i samverkan med kommunens specialpedagogiska nätverk 
säkerställa elevers delaktighet samt dokumentationen kring elevers deltagande i 
samband med upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram.  

• Fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så det kan 
användas som ett konkret  verktyg och avspegla skolornas behov 
och analyser. 

Skolorna upprättar verksamhetsplaner som innefattar de kommunala målen 
utan att ge avkall på de mål i styrdokumenten som verksamheten har att 
följa. En förändring av det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats där 
fokus ligger såväl på verksamhetens som på de enskilda skolenheternas 
analyser. Analyserna innehåller vad i verksamheten som påverkar och 
orsakar resultaten och måluppfyllelsen kopplat till de nationella målen. 
Utifrån analyserna planeras för åtgärder på klassrums-, skol- och 
verksamhetsnivå i syfte att ständigt förbättra undervisningen för en ökad 
måluppfyllelse.  
 

• Analysera och vidta lämpliga åtgärder utifrån resultatet på 
elevenkäterna avseende  elevernas lust att lära och elevernas 
upplevda möjlighet att påverka. 

 
En analys av resultatet i skolenkäten som genomfördes under senare delen av 
höstterminen 2021 kring elevernas lust att lära och deras upplevda möjlighet att 
påverka påbörjades i grundskolans ledningsgrupp den 19 januari. De inledande 
samtalen gav upphov till flera frågeställningar som ledningsgruppen kommer att 
arbeta vidare med under vårterminen. Arbetet kommer också att kunna kopplas 
till skolornas utvecklingsarbeten kring tillgängliga lärmiljöer med fokus på bland 
annat relationellt ledarskap och kooperativt lärande.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2022-01-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14 
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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BUB § 4 Kostnadsfria och säkra mensskydd till 
elever och anställda i Eksjö kommun - motion 
Dnr Bun 2021/126 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd på personaltoaletter och på toaletter 
avsedda för elever på Eksjö gymnasium samt tre utvalda arbetsplatser i Eksjö 
kommun som ett pilotprojekt, 

att avsätta medel från kommunstyrelsen oförutsett för 2022 samt i kommande 
budgetarbete, 

att påfyllnad av mensskydd avtalas ingå i kommunens lokalvård där det är aktuellt, 

att en utvärdering av pilotprojektet ett kalenderår efter införandet för att få fram 
ett beslutsunderlag för eventuell fortsatt tillhandahållande samt bredare 
implementering av kostnadsfria mensskydd för elever och personal i 
verksamheterna, samt 

att ett kalenderår efter införandet utvärdera faktiska kostnader och, vid eventuellt 
beslut om fortsatt implementering, ta fram ett budgetunderlag baserat på faktisk 
förbrukning inför kommande budgetår. 

Barn- och utbildningsberedningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-16 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-03-24. 

Svar på Miljöpartiets motion från Lea Petersson med förslag om att utreda 
kostnaden för och föreslå tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd till elever i 
grund- och gymnasieskolan samt till kommunens medarbetare.  

Förvaltningen föreslår att genomföra ett pilotprojekt för elever på Eksjö 
gymnasium samt på tre kvinnodominerade arbetsplatser för att kunna utvärdera 
och ta fram en kostnadsberäkning på faktisk åtgång innan beslut om 
implementering på samtliga skolenheter och arbetsplatser tas. Att genomföra 
pilotprojektet under ett år skulle kosta totalt 62 304 kronor inklusive 
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mensskyddsautomat och förbrukningsmaterial. Totalt skulle cirka 280 kvinnliga 
gymnasieelever samt 134 kvinnliga medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende 
och förskoleverksamhet omfattas av projektet. 

Utredningen har tittat på olika alternativ på marknaden som tillhandahåller olika 
lösningar för distribution av kostnadsfria mensskydd till elever och medarbetare. 
De vanligaste alternativen är en förpackning som fylls med olika styckförpackade 
mensskydd men där tillgången är obegränsad och där aspekter som hygien och 
minsta möjliga spill inte kan säkerställas i verksamheter där många personer 
använder samma hygienutrymme.  

Det andra tillgängliga alternativet är en låst dispenser som tillhandahåller ett 
mensskydd åt gången och därmed gör alternativet både hygieniskt och minskar 
risken för olämpligt användande. Dispensern är tidsinställd så att nästa 
intimprodukt inte lämnas ut förrän efter ett förutbestämt antal minuter vilket 
också minskar risken för svinn.  

Att erbjuda kostnadsfria mensskydd till medarbetare och elever bör kunna ske på 
samma sätt som kommunen tillhandahåller toalettpapper, tvål och 
handtorkpapper genom att mensskydd fylls på vid behov i samband med 
lokalvård. 

Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenhet från andra kommuner som tillhanda-
håller kostnadsfria mensskydd, samt i beaktande av olika faktorer gällande 
tillgänglighet, trygghet, hygien och miljö föreslår utredningen en lösning där 
mensskydd distribueras med hjälp av en låst dispenser. Då det är svårt att på 
förväg se vilka effekter en sådan insats som att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för elever och medarbetare skulle ha är ett förslag att genomföra ett begränsat 
pilotprojekt och sedan utvärdera projektet cirka ett år efter genomförande.  

Motionen föreslår införande av kostnadsfria mensskydd för samtliga elever och 
medarbetare i Eksjö kommun, men utifrån att det är svårt att uppskatta faktiskt 
behov, åtgång och därmed kostnad för samtliga skolenheter och arbetsplatser 
kunde ett föreslaget pilotprojekt ge bra beslutsunderlag för bredare 
implementering på sikt. Ett pilotprojekt skulle i så fall exempelvis kunna 
genomföras på en skolenhet, samt tre kvinnodominerade arbetsplatser inom olika 
verksamheter: Eksjö gymnasium, Bullerbyns förskola i Mariannelund, Solgårdens 
särskilda boende i Ingatorp samt hemtjänstens hus i Eksjö. En utvärdering kan 
genomföras av HR-avdelningen i samarbete med ledning för kommunens 
äldreomsorg och elevhälsa. 

Kostnadsberäkningen grundas på utredningens förslag till lösning samt 
inhämtade prisförslag från aktörer på marknaden. Om det blir aktuellt med 
bredare implementering efter pilotprojektet måste en gemensam upphandling på 
förvaltningsnivå genomföras. För ett godkänt pilotprojekt genomförs en 
direktupphandling 
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Barn- och utbildningsberedningen ställer sig bakom förslaget med tillägg om att 
kommunens två högstadieskolor prioriteras vid ett mer omfattande införande av 
kostnadsfria mensskydd efter pilotprojektets utvärdering. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, och Malin Claesson, HR-
chef, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Motion från Miljöpartiet genom Lea Petersson, 2021-09-15  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Motionären 
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BUB § 5 Gratis mensskydd på alla skolor - 
medborgarförslag 
Dnr Bun 2021/157 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd på toaletter avsedda för elever på Eksjö 
gymnasium som ett pilotprojekt, 

att avsätta medel från kommunstyrelsen oförutsett för 2022 samt i kommande 
budgetarbete, 

att påfyllnad av mensskydd avtalas ingå i kommunens lokalvård där det är aktuellt, 

att en utvärdering av pilotprojektet ett kalenderår efter införandet för att få fram 
ett beslutsunderlag för eventuell fortsatt tillhandahållande samt bredare 
implementering av kostnadsfria mensskydd för elever i verksamheterna, samt 

att ett kalenderår efter införandet utvärdera faktiska kostnader och, vid eventuellt 
beslut om fortsatt implementering, ta fram ett budgetunderlag baserat på faktisk 
förbrukning inför kommande budgetår. 

Barn- och utbildningsberedningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till barn- och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-03-24. 
 
Svar på Ellen Hedtjärns medborgarförslag om gratis mensskydd på alla 
kommunens skolor. Medborgarförslaget har behandlats tillsammans med 
Miljöpartiets motion om att utreda kostnaden att införa kostnadsfria mensskydd 
till elever i kommunens grund- och gymnasieskolor samt till kommunanställda, 
och att därefter ta upp frågan om att införa kostnadsfria mensskydd för dels 
elever inom grundskolan, gymnasieskolan och fritids, dels för kommunanställda. 

Förvaltningen föreslår att genomföra ett pilotprojekt för elever på Eksjö 
gymnasium samt på tre kvinnodominerade arbetsplatser för att kunna utvärdera 
och ta fram en kostnadsberäkning på faktisk åtgång innan beslut om 
implementering på samtliga skolenheter och arbetsplatser tas. Att genomföra 
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pilotprojektet under ett år skulle kosta totalt 62 304 kronor inklusive 
mensskyddsautomat och förbrukningsmaterial. Totalt skulle cirka 280 kvinnliga 
gymnasieelever samt 134 kvinnliga medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende 
och förskoleverksamhet omfattas av projektet.  

Utredningen har tittat på olika alternativ på marknaden som tillhandahåller olika 
lösningar för distribution av kostnadsfria mensskydd till elever och medarbetare. 
De vanligaste alternativen är en förpackning som fylls med olika styckförpackade 
mensskydd men där tillgången är obegränsad och där aspekter som hygien och 
minsta möjliga spill inte kan säkerställas i verksamheter där många personer 
använder samma hygienutrymme.  

Det andra tillgängliga alternativet är en låst dispenser som tillhandahåller ett 
mensskydd åt gången och därmed gör alternativet både hygieniskt och minskar 
risken för olämpligt användande. Dispensern är tidsinställd så att nästa 
intimprodukt inte lämnas ut förrän efter ett förutbestämt antal minuter vilket 
också minskar risken för svinn.  

Att erbjuda kostnadsfria mensskydd till elever bör kunna ske på samma sätt som 
kommunen tillhandahåller toalettpapper, tvål och handtorkpapper genom att 
mensskydd fylls på vid behov i samband med lokalvård. 

Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenhet från andra kommuner som tillhanda-
håller kostnadsfria mensskydd, samt i beaktande av olika faktorer gällande 
tillgänglighet, trygghet, hygien och miljö föreslår utredningen en lösning där 
mensskydd distribueras med hjälp av en låst dispenser. Då det är svårt att på 
förväg se vilka effekter en sådan insats som att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för elever skulle ha är ett förslag att genomföra ett begränsat pilotprojekt och 
sedan utvärdera projektet cirka ett år efter genomförande.  

Medborgarförslaget föreslår införande av kostnadsfria mensskydd för samtliga 
elever i Eksjö kommun, men utifrån att det är svårt att uppskatta faktiskt behov, 
åtgång och därmed kostnad för samtliga skolenheter kan ett föreslaget pilotprojekt 
ge bra beslutsunderlag för bredare implementering på sikt. Ett pilotprojekt skulle i 
så fall exempelvis kunna genomföras på en skolenhet, samt tre kvinnodominerade 
arbetsplatser inom olika verksamheter: Eksjö gymnasium, Bullerbyns förskola i 
Mariannelund, Solgårdens särskilda boende i Ingatorp samt hemtjänstens hus i 
Eksjö. En utvärdering kan genomföras av HR-avdelningen i samarbete med 
ledning för kommunens äldreomsorg och elevhälsa. 

Kostnadsberäkningen grundas på utredningens förslag till lösning samt 
inhämtade prisförslag från aktörer på marknaden. Om det blir aktuellt med 
bredare implementering efter pilotprojektet måste en gemensam upphandling på 
förvaltningsnivå genomföras. För ett godkänt pilotprojekt genomförs en 
direktupphandling. 

Barn- och utbildningsberedningen ställer sig bakom förslaget med tillägg om att 
kommunens två högstadieskolor prioriteras vid ett mer omfattande införande av 
kostnadsfria mensskydd efter pilotprojektets utvärdering. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2022-02-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 
Medborgarförslag från Ellen Hedtjärn 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren (missiv) 
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BUB § 6 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/68 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas 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 anställda 
(månadsanställda) vilket i december månad 2021 för barn- och utbildningssektorn 
var 755 medarbetare medan det i december 2020 var 757 medarbetare. Antalet 
årsarbetare har minskat för månadsanställda för samma period med 3 årsarbetare.  

Vid en jämförelse mellan december 2021 och december 2020 har antalet 
timanställda i barn- och utbildningssektorn ökat med 10 årsarbetare. Antalet 
timanställda medarbetare var 39 fler i december 2021 (153) mot december 2020 
(114). 

Den totala sjukfrånvaron var 6,1 procent medan den för 2020 var 6,7 procent. 
Detta kan jämföras med den totala sjukfrånvaron i förvaltningen där 
sjukfrånvaron för 2020 var 7,9 procent och för 2021 7,0 procent. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult, 2022-02-01 
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BUB § 7 Verksamhetsbesök från Norrtullskolan 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Norrtullskolans rektor redovisar de utmaningar, åtgärder och framgångsfaktorer 
som de har använt för att öka måluppfyllelsen på skolan.  
 
Stort fokus har legat på relationsbyggande ledarskap. Åtgärder har bland annat 
varit lärgrupper för pedagogerna med fokus på ledarskapet i klassrummet samt 
förtydligad pedagogik i kombination med goda relationer mellan elever och lärare. 
Studiehandledning är en viktig del för ökad måluppfyllelse och en av 
framgångsfaktorerna. 
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BUB § 8 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Norrtullskolan är byggd 1955 med en arkitektur som speglar dåtidens standard 
och funktionalitet. Skolan är en gedigen byggnad med tegelfasad, kalkstenstrappor 
och klassrum i långa korridorer. Skolan har väldigt få grupprum och andra ytor 
som kan användas på ett flexibelt sätt i undervisningen kopplat till de behov som 
finns att bedriva modern pedagogik. Skolan behöver utökas för att ersätta de 
moduler som finns på skolan och för att ersätta fritidslokaler (”Dackehuset”). 
Även skolans kök och matsal behöver utökas. 

Norrtullskolan har stora behov av att förbättra tillgängligheten. Det finns två 
trapphus och en hiss (byggd 1997) samt flera halvtrappor som måste passeras för 
att komma till de olika våningsplanen. Skolan består av elva olika våningsplan/ 
etager som det bedrivs undervisning på och ytterligare fyra nivåer som används till 
annat på skolan. Till exempel går det inte att ta sig till fyra av klassrummen, 
fritidshemmets lokaler, skolsköterska, slöjd och musiksal om du sitter i rullstol. 

Vid ombyggnationen av skolan ska lokalerna tillgodose en samlad elevhälsa, det 
vill säga att elevhälsans professioner samlas på ett ställe i skolan, att skolan har en 
tydlig entré, fler grupprum, administrationslokaler med konferensrum samt att 
arbetsplatser och personalrum erbjuds med plats för skolans personal.   

Norrtullskolan har två skyddsrum som måste ersättas om skolan eller delar av 
skolan rivs. 

På sammanträdet 2021-11-17 informerades om tre olika alternativ för ny-, om- 
och tillbyggnad av Norrtullskolan för att möta dagens och morgondagens behov 
av lokaler. Till dagens sammanträde har Eksjö Kommunfastigheter AB och barn- 
och utbildningssektorn arbetat med att ta fram förslag inom alternativ 2 men 
behöver ytterligare tid för att ta fram flera olika alternativ eller kostnadsnivåer på 
de olika förslagen. 

Vid mars månads sammanträde kommer flera förslag inom alternativ 2 med 
uppskattade kostnader att presenteras. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB, 2022-02-07.  
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BUB § 9 Resultatdialoger i grundskolan - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/93 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Resultatdialoger har genomförts vid sju av kommunens åtta grundskolor samt vid 
grundsärskolan och den särskilda undervisningsgruppen på Hunsnässkolan under 
höstterminen 2021. 

Respektive rektor ansvarade för upplägget av resultatdialogen utifrån följande 
områden:  

• Kort presentation av skolans organisation  
• Uppföljning av förra årets resultatdialog 
• Skolans resultat 
• Verksamhetsplanen   
• Hur arbetar skolan med elever i behov av stöd? 
• Rekrytering - Hur lockar vi nya medarbetare och hur behåller vi dem som 

finns i organisationen?  
• Lokalfrågor 

 
Rektor deltog tillsammans med personal. På alla skolorna, förutom grundsär-
skolan och Hunsnässkolan, deltog även elevrepresentanter under en del av mötet.  

Resultatdialogerna ger en bra överblick över styrkor och utmaningar i grundskole-
organisationen och är för kontaktpolitikerna såväl som för grundskolechefen ett 
utmärkt tillfälle att knyta närmare kontakt med verksamheten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-01-24  
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BUB § 10 Förskoleklass läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2021/112 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn har inför läsåret 2022/2023 erbjudit barnen plats i 
förskoleklass på den grundskola som vårdnadshavarna har angett som 
förstahandsval. Vid tidpunkten då vårdnadshavare gavs möjlighet att önska 
skolplacering var 215 folkbokförda i Eksjö kommun. Av dem har 192 gjort ett 
aktivt val. Övriga barn har placerats utifrån närhetsprincipen.  
 
Fördelningen mellan skolorna gör det nu möjligt att erbjuda plats på alla skolor 
utifrån närhetsprincipen vid eventuell inflytt till kommunen. På skolorna utanför 
Eksjö tätort finns en förskoleklass per skola. Linnéskolan och Norrtullskolan 
kommer att organisera för två klasser medan Grevhagsskolan också kommande 
läsår kommer att ha tre klasser.  

Även läsåret 2022/2023 är förskoleklassen förlagd till fyra dagar, måndag till 
torsdag, klockan 08.00-12.50.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2022-01-21 
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BUB § 11 Lovskola 2022 - information 
Dnr Bun 2022/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan 1 augusti 2017 är huvudmannen skyldig att erbjuda lovskola minst 50  
timmar per läsår för elever i årskurs 8 som riskerar att under årskurs 9 inte bli 
behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och för elever som gått 
ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program. 

Den obligatoriska lovskolan förläggs till juni månad. Den prövning som eleven i 
årskurs 9 har rätt till efter lovskola ska ske i anslutning till obligatoriskt anordnad 
lovskola. Elever som uppnår behörighet i lovskolan i  juni ska vara med i första 
antagningsprocessen till gymnasieskolan. 

Den obligatoriska lovskolan ingår i grundskolan och inget statsbidrag utgår. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2022-01-24 
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BUB § 12 Coronapandemin - information 
Dnr Bun 2020/36 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn informerar om pandemiarbetet och redovisar 
uppföljning av frånvaro för barn, elever och personal samt aktuell planering.   
 
I samband med utbrott av Covid-19 i början av mars 2020 aktiverade Eksjö 
kommun en informations- och samordningsfunktion (ISF) där sektorns 
elevhälsochef varit delaktig.  
 
Kommunens krisledningsnämnd aktiverades 2020-03-17 och veckan därpå 
övergick ISF till krisledningsstab. Staben tillfördes mer resurser och arbetet 
överordnas ordinarie arbete och möten. Regelbundna veckomöten med 
krisledningsstaben avslutades i november 2021 men återupptogs i december 2021.  
 
Frånvaron för barn, elever och personal följs återigen upp dagligen sedan den 11 
januari 2022. Under vecka 3 sågs en anmärkningsvärd ökning i frånvarostatistiken 
och vissa dagar har det helt saknats ordinarie personal på enheterna. Kommunens 
gemensamma bemanningsenhet har haft stora utmaningar att tillgodose 
verksamheternas vikariebehov och en tät dialog förs mellan aktörerna för att på 
bästa sätt fördela personalresurserna dit behovet är störst.  
 
Kommunövergripande lägesbild rapporterats till Länsstyrelsen veckovis och sedan 
vårterminens start bedöms sektorns verksamheter ha stor påverkan då 
verksamheten genomförs delvis enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls 
delvis. Tillgängliga resurser är ansträngda och belastningen börjar bli övermäktig.  
 
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. 
 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten reviderade sina rekommendationer från 
den 12 januari 2022, dock gäller principen om närundervisning för alla 
skolformer. Verksamheterna anpassar det de kan för att klara situationen i ett 
ansträngt läge. Förskoleverksamheten har under de senaste veckorna varit tvungna 

25



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att vid några tillfällen vädja till vårdnadshavare att ha barn hemma utifrån ett 
ansträngt personalläge. 
 
I grundskolan vikarierar lärare för varandra och klasser/grupper slås ihop för att 
klara bemanningen. Personalresurser från gymnasiet har omfördelats till 
grundskolan och administrativ personal från BU-kontoret har avlastat som 
rastvakter.  
 
Måltidsverksamheten har informerat om att de kan tvingas ställa om och servera 
enklare måltider och ett begränsat utbud utifrån hög personalfrånvaro.  
 
Alla möten är digitala och personalen uppmanas att gå hem efter avslutad 
undervisning för att sköta det arbete som går på distans.   
 
Öppna förskolan övergick 2022-01-18 till utomhusaktiviteter för all öppen 
verksamhet. De erbjuder viss enskild verksamhet samt den riktade verksamheten 
inomhus. Digitala alternativ är ingen möjlighet utifrån förskolans 
sekretesslagstiftning samt GDPR. 
 
Barn- och utbildningsberedningen framför ett stort tack till samtlig personal på 
barn- och utbildningssektorn för deras goda insatser i samband med pandemin. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2022-01-28.  
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BUB § 13 Chefers arbetsmiljö, utredning - 
information 
Dnr Bun 2022/13 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektören beslutade 2022-01-25, efter samråd med förvaltnings-
ledningsgruppen, att ge HR-chef och kanslichef i uppdrag att genomföra en 
utredning om chefers arbetsmiljö. 

Syftet med utredningen är kartlägga chefernas arbetsmiljö inom IFO, 
äldresomsorg och grundskola.  I uppdraget ingår också att ta fram förslag på 
åtgärder. Uppdraget syftar inte till att utreda specifika enskilda ärenden.  

Utredningen kommer bland annat bestå av: 

• Genomgång 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 
 

Utredningen kommer presenteras i en rapport som är uppdelade utifrån de tre 
verksamheterna samt handlingsplan med åtgärdsförslag. Utredningen ska vara klar 
i augusti för att vid behov kunna presenteras för budgetberedningen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef, och Malin Claesson, HR-chef, 
2022-02-01.  
      

 

27



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 14 Pedagogisk omsorg - information 
Dnr Bun 2020/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att fasa ut verksamhets-
formen pedagogisk omsorg i takt med att behovet minskar och i samband med 
planerad nybyggd förskola. 

I samband med minskat barnunderlag i höst och att den nybyggda förskolan i 
Kvarnarp beräknas öppna i januari 2023 är det lämpligt att fortsätta utfasningen 
av pedagogisk omsorg. Det innebär att Delfinen med sina 10 platser kommer att 
upphöra vecka 27 2022. 

Vårdnadshavare kommer att få information och besked om att de behöver göra 
en ansökan om omplacering. Rektorerna kommer att i möjligaste mån ta hänsyn 
till vårdnadshavarnas önskemål om ny placering. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2022-02-02 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 15 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 2022-02-04. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 16 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Personalens arbetsinsatser under pandemin  
• Nytt dokumentationssystem för elevhälsan, Prorenata, införs 2022/2023 
• Byte av tillhörighet för rekryterings- och bemanningsenheten  
• Rekrytering av ny rektor till förskolan Galaxen  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 17 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 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 18 Brukarråd - information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

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

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar Hults förskola och skola 2021-11-23. 
Brukarrådsanteckningar Kvarnarps och Blåsippans förskola 2021-10-25. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-02-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 19 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Klagomål på utbildning 
Information om inkomna klagomål på utbildning. 
Diarienummer: Bun 2021/165, Bun 2022/5. 
 
Skolväsendets överklagandenämnd 
Överklagat beslut om skolplacering på Prästängsskolan. Vårdnadshavarna har 
återkallat överklagandet och ärendet skrivs av. 
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