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 Sammanträdesdatum
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Sammanträde med Barn- och utbildningsberedningen
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Beslutande
Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande
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Christina Bladh (S)
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Tjänstgörande ersättare Lars Ugarph (M), tjänstgörande ersättare för Anders Pansell § 8

Övriga närvarande 
Ersättare Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare §§ 1-7, 9-16

Regina Rosell (V), ej tjänstgörande ersättare
Helena Möller (SD), ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän Yvonne Hörberg, sekreterare
Anne-Marie Pejrud, tf skolchef
Marie Ekström, grundskolchef § 3
Katarina Norén, förskolechef §§ 3, 5
Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef §§ 3, 6
Tomas Eliasson, gymnasiechef §§ 3-4, 7
Martina Jönsson, HR-konsult § 8

Utses att justera Stig Axelsson

Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö, 2020-02-24 kl 11.00. Paragrafer 1-16
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Yvonne Hörberg

Ordförande   ……………………………………………
Bo-Kenneth Knutsson

Justerande   …………………………………………….
Stig Axelsson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningssektorn

Datum då anslag 2020-02-24 Datum då anslag 2020-03-18
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Yvonne Hörberg

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 1 Godkännande av föredragningslista 4

§ 2 Bokslut - Årsredovisning 2019 2019/33 5 
- 
6

§ 3 Verksamhetsplaner barn- och utbildningssektorn 2020/17 7 
- 
9

§ 4 Handlingsplan med åtgärder - IKE inom gymnasieskolan 2019/161 10 
- 
11

§ 5 Sommaromsorg på obekväm tid 2020/14 12

§ 6 Enkät - Lupp till Folkhälsoenkät Ung 2020/12 13 
- 
14

§ 7 Lokaler - Eksjö Gymnasium 2020/15 15 
- 
16

§ 8 Personaluppföljning 17

§ 9 Karriärtjänster - information 2020/18 18

§ 10 Skolskjutsupphandling - information 2018/68 19

§ 11 Hyreskostnader lokaler - information 20

§ 12 Information från tf skolchef 21

§ 13 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar 22

§ 14 Brukarråd - information 2019/121 23

§ 15 Kontaktpolitikerlista 2019-2022 2019/26 24

§ 16 Anmälningsärenden 25
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EKSJÖ KOMMUN

Barn- och utbildningsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-19

BUB § 1 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 2 Bokslut - Årsredovisning 2019
Dnr Bun 2019/33

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat bokslut per 2019-12-31.

Ärendebeskrivning 
Presentation av barn- och utbildningssektorns bokslut och årsredovisning för 
2019.

Sektorns driftutfall för 2019 var 427,3 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 
418,1 mnkr. Den negativa avvikelsen på 9,2 mnkr motsvarar en negativ 
procentuell avvikelse på 2,2 procent.

Med anledning av tillfälliga lokalförändringar, förstärkning på Furulundsskolan 
och IKE gymnasieskolan begär barn- och utbildningssektorn att få täckning i 
bokslutet med 12,849 mnkr:
- Extrainsatser Furulundsskolan 1,650 mnkr
- Paviljonger Furulund, Grevhagen och Norrtullskolan 0,780 mnkr
- Paviljonger Prästängsskolan HT 2019 0,491 mnkr
- Paviljonger Prästängsskolan från 2016-2017 0,354 mnkr
- Ombyggnadstillägg Förskolan Äventyret 0,320 mnkr
- Interkommunal ersättning gymnasieskolan 9,254 mnkr

Sektorns investeringsutfall för 2019 var 3,8 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som 
var 6,8 mnkr. Den positiva avvikelsen på 3,0 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 44,1 procent.

Med anledning av försenade om- och nybyggnationer begär barn- och 
utbildningssektorn att få föra över kvarvarande investeringsanslag på 3,0 mnkr 
från 2019 till 2020.

Barn- och utbildningssektorns framtida utmaningar

 Budget i balans
- IKE – gymnasieskola; balans mellan utgifter och inkomster.
- Statsbidrag; bidrag från Migrationsverket, förändringar i Skolverkets 
statsbidrag.

 Trygg och tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn och elever.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Ökat resursbehov för att möta det ökade antalet elever i behov av 
särskilt stöd
- Nyanländas behov, integration och inkludering; modersmål, 
studiehandledning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 Rekryteringsbehov/kompetensförsörjning; attraktiv arbetsmiljö, 
rekrytera-utbilda-behålla nuvarande personal.

 IT och Digitalisering för att nå Skolverkets vision 2022.
 Lokalbehov för att möta den ökade barn- och elevutvecklingen.

Barn- och utbildningssektorns prioriterade utvecklingsområden 2020

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

kunskapsutveckling främjas
 Hälsofrämjande insatser ökar elevers välbefinnande och måluppfyllelse

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, barn- och utbildningssektorn, 2020-02-14.
Bokslut 2019, barn- och utbildningssektorn, 2020-02-14.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 3 Verksamhetsplaner barn- och 
utbildningssektorn
Dnr Bun 2020/17

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna barn- och utbildningssektorns verksamhetsplaner 2020.

Ärendebeskrivning 
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 2020-02-19

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 resultat 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.

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.

I fortsättningen kommer verksamhetsplanen att beslutas samtidigt som 
internbudgeten på årets sista kommunstyrelsesammanträde.

Barn- och utbildningssektorn har en plan per verksamhet där grunduppdraget 
regleras i Skollagen (2010:800):

 Förskola och pedagogisk omsorg
 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola
 Eksjö Gymnasium
 Barn- och elevhälsan

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef och biträdande ekonomichef, 2020-02-10.
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg.
Verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.
Verksamhetsplan Eksjö Gymnasium.
Verksamhetsplan barn- och elevhälsan.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, barn- och utbildningssektorn

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 4 Handlingsplan med åtgärder - IKE inom 
gymnasieskolan
Dnr Bun 2019/161

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att vid eventuella organisationsförändringar på Eksjö Gymnasium sker alltid 
information i barn- och utbildningsberedningen innan beslut fattas.

Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna Eksjö Gymnasiums handlingsplan med 
åtgärder gällande IKE inom gymnasieskolan.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium har ett stort negativt utfall på interkommunala ersättningar, 
IKE. Detta innebär i realiteten att de elever från Eksjö kommun som väljer att 
studera på annan ort gör det på program som är betydligt dyrare än de program 
som finns på kommunens gymnasieskola. Dessutom är det fler elever än tidigare 
som valt att studera i annan kommun.

För att hantera det negativa resultatet på IKE genomförs följande:  

 Eksjö gymnasium fortsätter att lägga fokus på marknadsföring med inriktning 
mot gymnasieskolan i allmänhet samt estetiska- och humanistiska programmet 
i synnerhet. Flertalet elever till dessa program har tidigare läsår kommit från 
andra kommuner. 

 Det stora intresset för bygg- och anläggningsprogrammet förväntas bestå och 
ambitionen är att fylla antalet platser även hösten 2020.

 En musikinriktning startas på estetiska programmet i samarbete med Eksjö 
Stadsfest/Fiesta Eksjö. Förhoppningsvis förbättrar detta sökbilden även till 
estetiska programmets inriktning, bild och form.

 Programutbudet ses över. Beslutad organisation för läsåret 2020/2021 kan 
komma att justeras för att minska kostnaderna.

 Hela gymnasieskolans personalorganisation ses över för att hitta 
effektiviseringsområden. 

 Revidering av IKE-priser utifrån 2020 års budget samt genomlysning och 
kvalitetssäkring av modell för IKE-beräkning. 

 Eksjö Gymnasium fortsätter arbetet med lokala profiler, där skolan idag är 
framgångsrik inom framförallt handboll, dans och musik. Nya profiler 
planeras för att locka fler elever att studera på hemmaplan alternativt vilja 
komma till kommunen och studera.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Sannolikt kommer Eksjö gymnasium hösten 2020 att vara en av få skolor i 
hela länet som erbjuder humanistiska programmet. Detta bör medföra att fler 
elever från andra kommuner söker till Eksjö gymnasium.

 Utredning av lärlingsutbildningar har påbörjats där gymnasieskolan på sikt ser 
möjligheter att i samarbete med näringslivet starta flera olika 
lärlingsutbildningar.

Alla barn- och utbildningssektorns verksamheter har utmaningar med att 
genomföra beslutade besparingar, som till stor del beror på ökat antal barn/elever 
samt uppdämda lokalbehov och minskade externa intäkter från i huvudsak 
Migrationsverket. Inom flera verksamheter sker dessutom en omfördelning från 
personalbudget för att täcka nya fasta kostnader, det vill säga minskad 
personaltäthet. 

Under 2020 finansieras inköp av IT-verktyg till gymnasieskolan med 250 tkr ur 
sektorsövergripande budget för att på så vis tillfälligt förbättra möjligheterna för 
gymnasieskolan att ställa om till fortsatt minskade resurser. Så gott som alla beslut 
i budgetprocessen 2020–2022 är specifika lokalprojekt eller direkt kopplade till 
volymförändringar inom respektive verksamhet. Detta i kombination med 
minskad personaltäthet gör det svårt för sektorn att under 2020 frigöra medel att 
omfördela från en verksamhet till en annan. Med tanke på tidigare års besparingar, 
ambitionsminskningar och minskade intäkter från Migrationsverket är 
verksamheterna i full gång med att anpassa verksamheten till aktuellt budgetläge.

Utifrån utmaningarna ovan bedömer barn- och utbildningssektorn att andra 
verksamheter inom sektorn inte har möjligheter att täcka gymnasieskolans 
prognostiserade underskott relaterat till IKE.

Utifrån de senaste årens externa faktorer som sammantaget negativt påverkat 
kommunens nettokostnad för gymnasieskolans IKE kommer barn- och 
utbildningssektorn att lyfta IKE problematiken i budgetprocessen för 2021–2023.

För att säkra Eksjö Gymnasiums framtid ställer barn- och utbildnings-
beredningen sig bakom ovanstående skrivning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2020-02-14.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21 § 21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-11 § 189.
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2019-12-09.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 5 Sommaromsorg på obekväm tid
Dnr Bun 2020/14

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att fortsättningsvis ej erbjuda omsorg på obekväm tid under vecka 28-31.

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2019 anordnade Eksjö kommun sommaromsorg för förskola och 
fritidshem under vecka 28-31. Under sommaromsorgen erbjöds även plats på 
obekväm tid. Det var tolv barn anmälda till omsorg på obekväm tid men det var 
ett stort bortfall under de här veckorna. 

Barn- och utbildningssektorns förslag är att ej erbjuda omsorg på obekväm tid 
under sommaromsorgen. Dialog har förts med arbetsgivare och deras synpunkter 
har tagits i beaktande. 

Regionens och kommunens semesterperioder är vecka 25-33. Kommunen 
kommer att erbjuda omsorg på obekväm tid helgen vecka 27 samt helgen vecka 
33.  Det innebär att de som lägger önskeschema har tillgång till omsorg på 
obekväm tid någon gång under semesterperioden.

Grannkommunerna Nässjö och Vetlanda erbjuder ej omsorg under obekväm tid.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förskolechef, 2020-02-06.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Förskolechef, barn- och utbildningssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 6 Enkät - Lupp till Folkhälsoenkät
Dnr Bun 2020/12

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att byta enkät för uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska arbetet från 
LUPP till Folkhälsoenkät samt

att STÄV, samverkansgrupp med representanter från BUS, SOC och TUS, får i 
uppdrag att besluta om eventuella kommunspecifika frågor till enkäten.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun följer i dagsläget upp det barn- och ungdomspolitiska arbetet med 
resultatet från LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik). Enkäten genomförs 
vart tredje år för samtliga elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Enkäten 
genomfördes senast hösten 2018 och samordnas tillsammans med region Kalmars 
kommunala utveckling. Eksjö kommun betalar en årsavgift om 50 000 kronor till 
Kalmar för samordningsuppdrag samt det administrativa arbetet i samband med 
genomförande av enkäten.

Region Jönköping har en egen enkät för uppföljning av barn och ungdomars 
livssituation, som övriga kommuner i regionen genomför, och som ligger till 
grund för det regionala förbättringsarbetet.

Under 2013 och 2015 deltog Eksjö kommun även i Folkhälsoenkät ung, så 
tidigare resultat finns att tillgå. Enkäten håller på att revideras och kommer från 
och med 2020 genomföras vart tredje år för samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet. Folkhälsoenheten kommer inte att ta ut någon avgift från 
kommunerna.

Ett byte av enkät skulle innebära följande:

 Bruten kontinuitet i uppföljning av resultat över tid.
 Möjlighet att jämföra resultat i förhållande till Höglandet och den egna 

regionen.
 Möjlighet att påverka innehållet i enkäten genom samverkan med 

Folkhälsoenheten .
 Minskad kostnad för kommunen.
 Minskat samarbete med region Kalmar utifrån barn- och ungdomspolitiska 

frågor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Närmare samarbete utifrån gemensam grund med region Jönköping i det 
barn- och ungdomspolitiska arbetet.

 Möjlighet att få hjälp att bearbeta rådata i korsjämförelser.

De största skillnaderna mellan enkäterna är att LUPP har mer fokus på politik, 
samhälle och förutsättningar (arbete, fritidsaktiviteter, inflytande) medan 
Folkhälsoenkät ung har mer fokus på individen och den enskildes upplevelse av 
tillvaron. 

Om Eksjö kommun väljer att byta enkät kommer det finnas möjlighet att välja till 
ett par kommunspecifika frågor. Formuleringar från LUPP kan användas för att 
även fortsättningsvis kunna följa frågor om politik och samhälle. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tf elevhälsochef, 2020-01-30.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Tf Elevhälsochef, barn- och utbildningssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 7 Lokaler - Eksjö Gymnasium
Dnr Bun 2020/15

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att notera informationen.

Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare

att föreslå kommunstyrelsen att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö Gymnasium har förlagt utbildningslokalerna för bygg- och anläggnings-
programmet till Galoppstigen 1 i Eksjö. Gymnasieskolan valde att tillfälligt flytta 
in i dessa lokaler med fokus på att om möjligt hitta ändamålsenliga lokaler 
närmare Eksjö Gymnasium. 

Från och med augusti 2020 har skolan möjlighet att hyra en fastighet på I12-
området i direkt anslutning till Eksjö gymnasiums skolområde. Lokalen kommer 
att iordningsställas av elever på bygg- och anläggningsprogrammet och kommer 
att innehålla fyra omklädningsrum, arbetsrum, ett mindre klassrum samt bygghall. 

Byte av lokaler innebär en stor ekonomisk besparing för Eksjö Gymnasium.

Pedagogiska fördelar är bland annat:

 Eleverna får nära till övriga elever på skolan och skapande av subkulturer 
på en mindre skolenhet undviks.

 Eleverna på bygg-och anläggningsprogrammet äter lunch i skolans matsal 
och får på detta sätt träffa kompisar.

 Samverkan med andra lärare på Eksjö gymnasium blir lättare för 
byggprogrammets lärare då avståndet mellan skolbyggnaderna är minimalt.

 Introduktionsprogrammen kan använda lokalerna och genom en praktisk 
verksamhet skapa nya möjligheter för dessa elever. Gäller elever på såväl 
yrkesintroduktionen som exempelvis elever på individuella alternativet.

 Eksjö gymnasium arbetar aktivt med ung företagsamhet (UF) och genom 
att bygghallen placeras nära skolan skapad det möjligheter för UF-elever 
och lärare att samutnyttja lokalerna.

 Teknikprogrammets designinriktning kan enkelt nyttja bygghallen vid 
byggnationer.

 Samverkansmöjligheter mellan olika nationella program förbättras och 
gynnar möjligheten för elever från olika program att delta i större projekt.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, gymnasiechef, 2020-02-04.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 8 Personaluppföljning

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningssektorns HR-konsult redovisar statistik och informerar om:

 Antal medarbetare, antal årsarbetare och sysselsättningsgrad
 Behörighet - antal med lärarlegitimation
 Personalomsättning tillsvidareanställda
 Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
 Långtidssjukfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro
 Sjukfrånvaro kvinnor respektive män samt utifrån ålder
 Korttidsjukfrånvaro 
 Orsaker till frånvaro
 Anledningar till ohälsa
 Sjuklönekostnader
 Antal arbetsskador och tillbud bland personal
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 9 Karriärtjänster - information
Dnr Bun 2020/18

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har de senaste åren haft möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
29 förstelärare. En lektor har fått tillsvidareanställning och två statsbidrag 
finansierar detta. Förstelärarna har haft särskilda utvecklingsuppdrag på respektive 
skolenhet. Avtalen för förstelärare går ut 2020-06-30.

Under de senaste fyra läsåren har 88–96 lärare haft en utökad lön, så kallat 
lärarlönelyft. Lärarlönelyftet betalas ut till särskilt skickliga lärare utifrån nationella 
kriterier. 

Barn- och utbildningssektorn planerar ett förnyat ansökningsförfarande till 
förstelärartjänsterna, med ett treårigt förordnande från läsåret 2020/2021. 
Särskilda uppdragsbeskrivningar kommer att utarbetas med fokus på skolornas 
utvecklingsbehov. Två förstelärartjänster omvandlas till utvecklingslärare med 
uppdrag att driva skolutveckling i hela sektorn inom ett specifikt utvecklings-
område. Dessutom inrättas en utvecklingslärartjänst för att utveckla fritidshems-
verksamheten. Denna bekostas av sektorns kompetensutvecklingsmedel. 

Alla lärarlönelyft kommer att omprövas inför kommande treårsperiod. 
Lärarlönelyftet kommer även fortsättningsvis att vara tidsbegränsat till tre år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsledare, 2020-02-14.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 10 Skolskjutsupphandling - information
Dnr Bun 2018/68

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att ett företag inkom med ansökan om överprövning till 
Förvaltningsrätten, beträffande Eksjö kommuns tilldelningsbeslut av skolskjuts, 
beslutade skolchefen att upphandlingen skulle avbrytas.

Företaget har därefter inkommit med ytterligare en ansökan om överprövning till 
Förvaltningsrätten. Denna gång i syfte att Förvaltningsrätten ska förordna att 
Eksjö kommuns beslut att avbryta upphandlingen ska upphävas och att 
upphandlingen ska fullföljas. 

Förvaltningsrätten beslutade 2019-12-20 att avslå företagets ansökan om 
överprövning. 

Företaget överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten 2019-12-30. 
Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och Förvaltningsrättens beslut 
står därmed fast. 

Företaget har därefter överklagat Kammarrättens beslut till Högsta 
förvaltningsdomstolen.

För att säkerställa skolskjuts för eleverna läsåret 2020/2021 har Eksjö kommun 
förlängt skolskjutsavtalet med nuvarande entreprenör att gälla även kommande 
läsår. Eksjö kommun har därför gjort en självanmälan till Konkurrensverket där 
det framgår att Eksjö kommun tecknat avtal utan föregående annonsering.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef och utvecklingsledare, 2020-02-13.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 11 Hyreskostnader lokaler - information

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningens beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningssektorn har behov av att omgående förändra/förbättra 
lokalerna på flera enheter. Detta kommer redan under 2020 att innebära en 
mindre hyreshöjning på respektive ställe. Täckning för dessa hyresökningar tas 
upp som ett budgetäskande i budgetarbetet inför 2021.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 12 Information från tf skolchef

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad skolchef informerar om följande:

 Revidering av ”Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen”
 Sommaromsorg 2020
 Lovskola 2020
 Gratis blöjor i förskolan
 Förskoleklass 2020/2021
 Psykologbilagan, samarbete mellan BUP och skola.
 Uppföljning av elevhälsans medicinska insatser
 Redovisning av inskickade dokument till Skolinspektionen
 Förändrad administrativ organisation
 Vakanta tjänster
 Synpunkt från medborgare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 13 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 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 14 Brukarråd - information
Dnr Bun 2019/121

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Sedan senaste sammanträdet har det kommit in två brukarrådsanteckningar till 
barn- och utbildningssektorn. De politiker som närvarade vid mötena lyfter de 
frågor som behöver belysas i nämnden.

Ordföranden påminner om vårterminens Storbrukarråd:

 Torsdagen den 12 mars klockan 18.30-20.30 i Ingatorp
 Torsdagen den 26 mars klockan 18.30-20.30 i Eksjö

Beslutsunderlag 
Brukarrådsanteckningar Hults skola och förskola 2019-11-25.
Brukarrådsanteckningar Eken, Stocksnäs och Äventyrets förskola 2019-11-27.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 15 Kontaktpolitikerlista 2019-2022
Dnr Bun 2019/26

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att godkänna reviderad kontaktpolitikerlista för barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare 2019-2022.

Ärendebeskrivning 
Revidering av kontaktpolitikerlistan för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare fungerar som 
kontaktpolitiker vid skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Eksjö 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Kontaktpolitikerlista barn- och utbildningsnämnden 2019-2022.

Utdrag: 
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Chefer, barn- och utbildningssektorn.
Administratörer, barn- och utbildningssektorn.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 16 Anmälningsärenden

Beslut 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar

att följande ärende anmäls.

Ärendebeskrivning 
Statsbidrag för fritidshemssatsningen 2018/2019
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2018/2019
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder 2019
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen.

Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 2018/2019
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav.
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