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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

BUB § 17 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 18 Budgetuppföljning per 2020-02-29
Dnr Bun 2020/33
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad budgetuppföljning per 202002-29.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter februari månad är 75,4 mnkr vilket motsvarar 17,4
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent. Detta
motsvarar en avvikelse med -3,1 mnkr till och med februari månad.
Sektorns helårsprognos för driften är 449,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse
mot budget med -15,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är -3,7 procent. En huvudorsak, -9,7 mnkr, till att sektorns
helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Sektorns investeringsutfall efter februari månad är 0,2 mnkr vilket motsvarar 4,2
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringar är 4,0 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.




Förvaltningen måste ge sektorn någon indikation på hur IKE gymnasieskola
ska hanteras i enlighet med beslutad handlingsplan.
Uteblivna ersättningar från migrationsverket betyder inte med automatik
motsvarande lägre kostnader. Kostnader kvarstår fem-sex år efter erhållen
kommunplacering.
Minskad bemanning i förskolan har inneburit snäva marginaler och ökade
svårigheter att bibehålla nuvarande servicegrad mot brukarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef och sektorsekonom, 2020-03-13.
Budgetuppföljning per 2020-02-29.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 19 Måltidsutredning
Dnr Bun 2020/32
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport och arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder i syfte
att effektivisera måltidsverksamheten.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-28, § 198, att uppdra till förvaltningen att till
kommunstyrelsen 2019-11-28 redovisa följande:


Utredning av måltidsorganisationen i kommunen med möjliga
effektiviseringar innefattande funktion för respektive kök. I utredningen ska
tidigare utredningar gällande måltidsorganisationen och kök samt
måltidspolicyn beaktas tillsammans med nya förutsättningar och möjligheter
till effektivisering.

Tiden för uppdraget förlängdes i kommunstyrelsen 2019-11-26, § 337, till att
redovisning sker i kommunstyrelsen 2020-03-31. Detta för att framförallt få
möjlighet att göra en jämförelse mot andra kommuner i syfte att få mer kunskap
och fakta ur ett omvärldsperspektiv om måltidsverksamheten.
Sett till antalet invånare har Eksjö minst antal kök per invånare bland
jämförelsekommunerna. Antalet kök är en kostnadsdrivande variabel och är
viktigt att ha i beaktande som en helhet när andra enheters geografiska placering
inom framförallt verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg planeras. I
genomsnitt hanteras det fler antal portioner per årsarbetare i Eksjö än i
jämförelsekommunerna, vilket bland annat innebär att Eksjö har lägre
personalkostnader jämfört till såväl antalet portioner och per invånare.
Jämfört med 2017 har funktionsnivåerna på köken i Eksjö förbättras via
ombyggnationer och renoveringar.
De alternativa driftsformerna för måltidsverksamheten har inte visat sig vara mer
effektiva ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv än nuvarande driftsform. Av
de alternativa driftsformerna som undersökts är det alternativet kyld mat från
extern leverantör för matdistribution som är mest intressant att i så fall kolla
djupare och vidare på.
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Åtgärder att vidta
 Eksjö gymnasiums kök fungerar idag som ett kombinerat tillagnings- och
mottagningskök. Eksjö gymnasiums inriktning ändras till ett tillagningskök.
 Ett utvecklingsarbete behöver ske med att förankra måltidspolicyn för att
sprida kunskapen om den och förbättra arbetet utifrån måltidspolicyn.
 Åttaveckorsmatsedeln kommer att minskas ned till färre veckor till sommaren
2020 i syfte att säkra kvaliteten på rätterna, bättre och effektivare resthantering
och fler omtyckta rätter oftare. Matsvinnet bedöms minska bland annat
utifrån att det möjliggör en bättre kontroll på föregående periods servering för
att kunna planera mängden mat bättre.
 Arbete för att förbättra livsmedelsavtalsföljsamheten i hela förvaltningen.
 Utveckla ekonomistyrningen för att uppföljning ska kunna göras enklare för
respektive kök i syfte att få bättre koll på vad respektive kök har för
kostnader. Plan att införa det till halvårsskiftet 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande ekonomichef och måltidsutvecklare, 2020-03-13.
Bilaga till måltidsutredning, måltidspriser länets kommuner 2019.
Bilaga organisationsschema måltidsverksamheten i Eksjö.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Biträdande ekonomichef
Måltidsutvecklare
Måltidschef barn- och utbildningssektorn
Sektorsekonom barn- och utbildningssektorn
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BUB § 20 Tillagningskök Eksjö Gymnasium
Dnr Bun 2020/28
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att köket på Eksjö Gymnasium förändras till ett komplett tillagningskök.
Ärendebeskrivning
Eksjö Gymnasium fungerar i nuläget som ett kombinerat tillagnings- och
mottagningskök. Huvudkomponenter till skollunchen levereras från Centralköket
men på gymnasieskolan tillagas och serveras middag till elever som studerar på
orienteringsinriktning, cykelinriktning och estetiska programmet.
Idag lagar Centralköket fler portioner än det är anpassat för. Med genomförda och
kommande ökningar av elever på Linnéskolan, Grevhagsskolan och
Norrtullskolan behöver Centralköket frigöra kapacitet. För att få loss kapacitet i
Centralköket utrustas Eksjö gymnasium med en 100-liters kokgryta och blir då ett
komplett tillagningskök.
Målgruppen består av gymnasieelever som idag inte omfattas av skollagen om
näringsriktig och kostnadsfri skollunch. För att erbjuda en konkurrenskraftig
gymnasieskola är tanken inte att ta bort eller ta betalt för skollunchen utan istället
anpassa utbudet. Ambitionen är att erbjuda tre rätter varje dag och att det är
omtyckta och prisvärda rätter. Med en kokgryta kommer köket att bli ett komplett
tillagningskök med möjligheter att utveckla en egen matsedel med olika alternativ.
Det ökar även möjligheten att kunna erbjuda ett veganskt alternativ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, måltidschef och måltidsutvecklare, 2020-03-09.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Måltidschef
Måltidsutvecklare
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Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 21 Sommaromsorg på obekväm tid återremiss
Dnr Bun 2020/14
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens alternativa förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsättningsvis ej erbjuda omsorg på obekväm arbetstid under veckorna
28 – 31, eller
att fortsättningsvis inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid under storhelger
vid jul, nyår, påsk och midsommar, eller
att fortsättningsvis inte erbjuda omsorg på obekväm tid under helger, det vill säga
från fredagar klockan 18.00 till måndagar kockan 06.00, eller
att bibehålla prognostiserat underskott.
Stig Axelsson (S), Christina Bladh (S) och Ingrid Ottosson (S) reserverar sig mot
besluten.
Ärendebeskrivning
Efter återremissen har ärendet återigen utretts av barn- och utbildningssektorn för
att om möjligt hitta alternativa besparingar. Förslaget att inte erbjuda omsorg på
obekväm arbetstid under veckorna 28 – 31 innebär en besparing på cirka 80 000
kronor.
Alternativ till andra besparingar inom förskola är:






att omsorg på obekväm arbetstid inte erbjuds under helger. Sedan juni
2019 erbjuds omsorg på obekväm tid endast varannan helg. Detta
alternativ innebär att omsorg på obekväm tid inte erbjuds från och med
fredagar klockan 18.00 till måndagar klockan 06.00. Förslaget innebär en
besparing på cirka 750 000 kronor på helårseffekt.
att omsorg på obekväm arbetstid inte erbjuds under storhelger vid jul,
nyår, påsk och midsommar. Antal dagar som berörs kan variera mellan
åren beroende på vilka veckodagar som jul- och nyårshelgen infaller. Ur
administrativ synpunkt är detta alternativ inte önskvärt eftersom
schemaläggning och tjänsteomfattning försvåras och eventuellt minskar
besparingen. Förslaget innebär en besparing på cirka 55 000 kronor på
helårseffekt.
att bibehålla prognostiserat underskott (IKE 9,7 + 6,2 mknr).
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Beredningen är tveksam till besparingen att inte erbjuda omsorg på obekväm tid
under helger, med hänvisning till tidigare utredning och beslut.
Beredningen beklagar den tidsfördröjning som återremissen åstadkommit med
konsekvenser för såväl barn, vårdnadshavare som arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef, 2020-03-16.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förskolechef, barn- och utbildningssektorn
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BUB § 22 Internkontroll 2019 - redovisning
Dnr Bun 2019/36
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna barn- och utbildningssektorns redovisning av internkontroll 2019.
Ärendebeskrivning
De mål som barn- och utbildningssektorn, enligt beslutad internkontrollplan, har
prioriterat under 2019:








Schemahantering i det elevadministrativa systemet TED fungerar tillförlitligt.
Samtliga skolenheter har tillgång till specialpedagogisk kompetens.
Skolledare upplever att de har möjlighet och kompetens att använda
budgetuppföljningssystemet FIC på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Åtgärder som omfattas av ”Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga
stödinsatser” har vidtagits.
Rektorer leder och styr ett systematiskt och strategiskt jämställdhetsarbete
samt säkerställer att personalen görs delaktig i detta arbete.
Kuratorers dokumentation i individärende sker enligt gällande lagstiftning.
Rutin kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro finns och är
implementerad.

Information om hur barn- och utbildningssektorn följt upp och uppnått
ovanstående mål redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef, 2020-03-06.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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BUB § 23 Skolskjutsreglemente - revidering
Dnr Bun 2020/30
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna
förändringar, samt
att förändringarna gäller från och med läsåret 2020/2021.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2019-09-03, § 109, Eksjö kommuns skolskjutsreglemente
att gälla från och med läsåret 2019/2020.
Följande revidering föreslås i avsnitt 2.2 Undantag, Lokala undantag, sid 6:
Skolskjuts inom tätort beviljas inom ramen för följande undantag:
Elever som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats på
Linnéskolan får skolskjuts, från och med årskurs 2 till och med årskurs 3. En
hållplats finns för hämtning och lämning
- Mariakapellet
Inför läsåret 2019/2020 anordnades sju förskoleklasser i Eksjö tätort eftersom
barnantalet ökat. Två förskoleklasser placerades på Norrtullskolan, två på
Linnéskolan och tre på Grevhagsskolan. I Grevhagsskolans närområde utökades
skolans lokaler med en paviljong. Grevhagsskolan kan därmed ta emot alla 6åringar med folkbokföringsadress i Kvarnarpsområdet.
Under tidigare år har Grevhagsskolan inte haft möjlighet att ta emot alla barn från
Kvarnarpsområdet, utan barn- och utbildningssektorn har placerat barn från övre
Kvarnarp på Linnéskolan och därför erbjudit dem skolskjuts.
Förslaget till revidering innebär att elever i förskoleklass och årskurs 1 inte erbjuds
skolskjuts till Linnéskolan och att hämtning och lämning endast sker på en plats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef, 2020-03-06.
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Utdrag:
Kommunstyrelsen
Skolskjutsansvarig
Skolskjutsentreprenör
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BUB § 24 Direktupphandling - redovisning
Dnr Bun 2019/109
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sektorsekonomen redovisar vilka direktupphandlingar som gjorts under fjärde
kvartalet 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, sektorsekonom, 2020-03-12.
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BUB § 25 Budget 2021-2023
Dnr Bun 2020/29
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Information om budgetprocessen 2021-2023. Första steget i processen syftar till
att kommunfullmäktige fastställer ett utgiftstak i juni.
Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen i april
för att budgeten ska rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för
sektorn 2021-2022. För 2023 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna
presentera samma ram som 2022.
Diskussion förs i mindre grupper och i hela gruppen utifrån följande
frågeställningar:



Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att minska
ambitionsnivån?
Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att
ambitionen inte sänks?
ambitionen höjs?

Beredningen understryker vikten av att få uppdaterade befolkningsprognoser som
underlag i budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommundirektör och ekonomichef, 2020-03-17.
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BUB § 26 Plan för internkontroll 2020
Dnr Bun 2020/34
Beslut
Barn- och utbildningsberedningens beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Internkontroll är en del av systemet för styrning och ledning. Syftet med
internkontrollen är att säkerställa att barn- och utbildningssektorn följer
upprättade lagar, regler och förordningar.
Förslag på målområden 2020, beslut tas på nämndsammanträdet i april.
Kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet
Mål
 Schemahantering i det elevadministrativa systemet TED fungerar tillförlitligt.
Kontroll av finansiell rapportering
Mål


Skolledare upplever att de har möjlighet och kompetens att använda
budgetuppföljningssystemet FIC på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kontroll av följsamhet mot lagar och förordningar
Mål


Åtgärder som omfattas av ”Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga
stödinsatser” har vidtagits.



Rutin kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro finns och är
implementerad.



Kuratorers dokumentation i individärende sker enligt gällande lagstiftning.



Riktlinje finns hur Eksjö kommun hanterar legitimationskraven för
undervisning i fritidshemmet.



Studiehandledare och klasslärare/ämneslärare samarbetar för att främja
flerspråkiga elevers lärande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef, 2020-03-16.
Utdrag:
Tf skolchef
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BUB § 27 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. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 2020-02-28 att
inte meddela prövningstillstånd vilket innebär att Kammarrättens beslut står fast.
För att säkerställa skolskjuts för eleverna läsåret 2020/2021 har Eksjö kommun
förlängt skolskjutsavtalet med nuvarande entreprenör att gälla även kommande
läsår. Eftersom Eksjöortens Taxi inte varit villiga att förlänga sitt nuvarande avtal
har Eksjö kommun tecknat avtal med endast en entreprenör inför kommande
läsår. Eksjö kommun har gjort en självanmälan till Konkurrensverket där det
framgår att Eksjö kommun tecknat avtal utan föregående annonsering.
Konkurrensverket meddelade 2020-02-28 att de avskrivit ärendet utan att ta
ställning till om kommunen agerande är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
Förberedelserna för ny skolskjutsupphandling inför läsåret 2021/2022 beräknas
vara klara i början av april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tf skolchef, 2020-03-13.
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n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 28 Information från tf skolchef
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tf skolchef informerar om följande:







Coronaviruset - covid 2019, barn- och utbildningssektorns insatser och
åtgärder
Protokoll Eksjö kommuns krisledningsnämnd 2020-03-17, Coronaviruset
Lärarförbundets ranking, statistik andel behöriga lärare
Tillsatta och vakanta tjänster
Skolinspektion på Furulundsskolan och på huvudmannanivå
Personalsituationen på barn- och utbildningskontoret
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n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 29 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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n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 30 Brukarråd - information
Dnr Bun 2019/121
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sedan senaste sammanträdet har det kommit in åtta brukarrådsanteckningar till
barn- och utbildningssektorn. De politiker som närvarade vid mötena lyfter de
frågor som behöver belysas i nämnden.
Beslutsunderlag
Brukarrådsanteckningar Hults skola och förskola 2020-02-03.
Brukarrådsanteckningar Norrtullskolan 2020-02-04.
Brukarrådsanteckningar Ingatorpsskolan 2020-02-05.
Brukarrådsanteckningar Höredaskolan och Sunnanängs förskola 2020-02-17.
Brukarrådsanteckningar Blåsippan och Kvarnarps förskola 2020-02-17.
Brukarrådsanteckningar Prästängsskolan 2020-02-25.
Brukarrådsanteckningar Galaxen 2020-02-26.
Brukarrådsanteckningar Eken, Stocksnäs och Äventyrets förskola 2020-02-26.
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n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsberedningen

2020-03-18

Sammanträdesdatum

BUB § 31 Anmälningsärende
Beslut
Barn- och utbildningsberedningen beslutar
att följande ärende anmäls.
Ärendebeskrivning
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 2020
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. Bidraget avser VT 2020.
Statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik 2020
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. Bidraget avser VT 2020.
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