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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-22

Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet 

Plats och tid Arkitekten, Förvaltningshuset klockan 08:30-13:00 

Beslutande 
Ledamöter Stig Axelsson (S), ordförande 

Annelie Sjöberg (M), vice ordförande 
Sven-Olov Lindahl (L) 

Tjänstepersoner Yvonne Hörberg, sekreterare 
Bengt-Olov Södergren, skolchef 
Nina Dahl, sektorsekonom § 38 
Tomas Eliasson, gymnasiechef § 42 
Anders Nermo, utbildningschef Campus i12 § 42 
Katarina Norén, förskolechef § 43 
Tobias Lingh, rektor § 43 
Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef § 46 

Utses att justera Sven-Olov Lindahl 

Justeringens plats Förvaltningshuset 2023-03-28 klockan 11.00 Paragrafer 37-58 
och tid 

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

Yvonne Hörberg 

Ordförande   …………………………………………… 
Stig Axelsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Sven-Olov Lindahl 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-22 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2023-03-28 Datum då anslag  2023-04-19 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 37 Godkännande av föredragningslista   

§ 38 Budgetuppföljning per 2023-02-28 - barn- och utbildningssektorn 2023/25  

§ 39 Internkontroll 2022, redovisning - barn- och utbildningssektorn 2022/55  

§ 40 Internkontrollplan 2023 - barn- och utbildningssektorn 2023/30  

§ 41 Verksamhetsinformation - Vux i12 och Campus i12   

§ 42 Campus i12, utbildningar - barn- och utbildningssektorn 2023/11  

§ 43 Pedagogisk omsorg på obekväm tid 2022/325  

§ 44 Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
 

2022/338  

§ 45 Norrtullskolans lokaler - information 2021/146  

§ 46 Frånvarouppföljning ht 2022 - information 2023/35  

§ 47 Information om nya livsmedelsavtal, arbetet för minskat matsvinn 
och verksamhetsplan för måltidsverksamhet 
 

2023/33  

§ 48 Fjärrundervisning läsåret 2022/2023 2023/34  

§ 49 Internkontroll 2022, redovisning - tillväxt- och utvecklingssektorn 2023/36  

§ 50 Elever som inte fullgör sin skolplikt - information 2023/13  

§ 51 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/79  

§ 52 Information från skolchef   

§ 53 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar   

§ 54 Brukarråd läsåret 2022/2023 - information 2022/328  

§ 55 Obesvarade medborgarförslag och motioner - barn- och 
utbildningssektorn 
 

2023/16  

§ 56 Anmälan till huvudman - information 2022/225  
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§ 58 Redovisning av delegationsärende 2023/5  

 

4



 
EKSJÖ KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-22

 
  

BUU § 37 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.  
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende tillkommer på föredragningslistan: 

• Information om nya livsmedelsavtal, arbetet för att minska matsvinn och 
verksamhetsplan för måltidsverksamhet 

• Fjärrundervisning läsåret 2022/2023 
• Internkontroll 2022, redovisning – tillväxt- och utvecklingssektorn 

 
Följande ärende utgår från föredragningslistan: 

• Verksamhetsinformation – Eksjö gymnasium 
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BUU § 38 Budgetuppföljning per 2023-02-28 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/25 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 1,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,2 procent, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter februari månad var 84,0 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 15,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 16,7 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 6,8 mnkr till och med februari månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 545,8 mnkr vilket motsvarar en total negativ 
avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är 0,2 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 4,9 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en budget i balans 
• Fritidshem prognostiseras till en budget i balans 
• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,5 mnkr, 

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

motsvarande 1,3 procent 
• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, 

motsvarande 5,2 procent 
• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 

prognostiseras till en budget i balans 
• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 

motsvarande 11,5 procent 
• Vux i12 prognostiseras till en budget i balans 
• Campus i12 prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,5 mnkr, 

motsvarande 8,4 procent 
• Elevhälsa prognostiseras till en budget i balans 
• Måltider prognostiseras till en budget i balans 
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• Sektorsövergripande prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 3,7 procent 

Sektorns investeringsutfall efter februari månad var 0 mnkr vilket motsvarar 0 
procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 4,9 mnkr, vilket motsvarar budget.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 2023-03-15 
Budgetuppföljning per 2023-02-28 
      

Utdrag:  
Sektorsekonom 
Skolchef 
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BUU § 39 Internkontroll 2022, redovisning - barn- 
och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/55 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad internkontroll 2022, samt 

att redovisningen av internkontrollen anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Eksjö kommuns reglemente för internkontroll, som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2000 med revidering av kommunfullmäktige 2006, ska 
sektorerna upprätta en plan för internkontroll och uppföljning av densamma.  

Barn- och utbildningsberedningen beslutade 2022-04-13 att föreslå kommun-
styrelsen att godkänna en plan för barn- och utbildningssektorn, vilken sedan 
kommunstyrelsen godkände 2022-05-03. 

Följande områden har kontrollerats 

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
• Redovisa skillnader mellan skolenheters resultat på nationella prov och 

betyg, samt insatser kring lärande och erfarenhetsutbyte mellan 
skolenheter för att öka måluppfyllelsen 

• Kompetensförsörjning – öka andelen legitimerade lärare i förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan 

• Resursfördelningsmodell förankras, beslutas och följs 
• Rapportering av delegationsbeslut 

Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
• Kontroll av direktupphandlingar  

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
• Åtgärder som omfattas av ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga 

stödinsatser” följs upp 
• Riktlinje kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro följs 
• Studiehandledare och klasslärare/ämneslärare samarbetar för att främja 

flerspråkiga elevers lärande 
• Vid alla misstänkta personuppgiftsincidenter ska kommunens rutin för 

incidenthantering följas, och varje incidentanmälan ska rapporteras som 
anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden. Vid årets slut 
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sammanställs samtliga incidentanmälningar för att följa upp och utvärdera 
tjänster, leverantörer och efterlevnad. 

Information om hur barn- och utbildningssektorn följt upp och uppnått ovan-
stående mål redovisas. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-03-20 
Sammanställning av misstänkta personuppgiftsincidenter 2022  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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BUU § 40 Internkontrollplan 2023 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/30 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra till barn- och utbildningssektorn att ta fram ett förslag på 
internkontrollplan till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den  
4 maj med utgångspunkt från nämndens diskussion om vad som bör ingå i 
planen. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på nämndsammanträdet i april om vilka områden som 
nämnden vill fokusera på i planen för internkontroll 2023. Beslut om intern-
kontroll tas på sammanträdet i maj.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

• Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
• Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
• Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.  

Riskanalys 
• Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå 
• Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
• Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
• Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Väsentlighetsanalys 
• Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
• Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
• Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun. 
• Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-03-14 
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BUU § 41 Verksamhetsinformation - Vux i12 och 
Campus i12 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Verksamhetsinformation från Vux i12 och Campus i12 föredras på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-05. 
      

 

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-03-22 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 42 Campus i12, utbildningar - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att gymnasieskolans personal inte kan användas till kurser för 
behandlingspedagog/socialpedagog-utbildningar på Campus i12 utifrån 
nuvarande utbildningsupplägg. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-03-09 gavs uppdraget att 
fortsätta utreda hur gymnasieskolans lärare kan användas även till kurser för 
behandlingspedagog/socialpedagog-utbildning på Campus. 

Utredning har genomförts och det konstateras att med nuvarande utbildnings-
upplägg finns ingen möjlighet för samnyttjande av resurser. 
 
Yh-utbildningar är uppbyggda på blockläsning medan gymnasieskolan läser 
parallella kurser och ingen av skolformerna kan ändra sitt upplägg utan att påverka 
utbildningarna negativt. 

Gymnasiechef och utbildningschef på Campus i12 konstaterar följande:  

- med nuvarande upplägg av och bestämmelser kring behandlings-
pedagogutbildningen så är det inte genomförbart att gymnasielärare kan 
undervisa på denna utbildning som en del i tjänst på Eksjö gymnasium. 
Detta då gymnasielärare har kurser pågående under hela läsåret och det 
inte är schematekniskt genomförbart att gymnasielärare frånvarar från 
gymnasieutbildningen i flertalet veckor.  
 

- en eventuell rekrytering av en vårdlärare till gymnasiet med uppdrag att 
helt eller delvis undervisa på behandlingspedagogutbildningen kan bli 
mycket svår att genomföra. Detta då behandlingspedagogutbildningens 
kurser kräver en väldigt bred och djup kompetens inom många områden 
och där den undervisande läraren även har erfarenhet av arbete inom flera 
olika arbetsområden såsom exempelvis socialtjänst och behandlingshem. 
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- för en god genomströmning av studerande på Campus i12 är 
blockundervisning en förutsättning vilket också förordas från 
Myndigheten för yrkeshögskolan och från Campus i12:s huvudman 
Jönköping University. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, och Anders Nermo, 
utbildningschef Campus i12 2023-03-17 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-03-09 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-07 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
Utbildningschef Campus i12 
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BUU § 43 Pedagogisk omsorg på obekväm tid 
Dnr Bun 2022/325 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att genomföra förslaget med oförändrade öppettider med enbart två sovande 
jourer samt 
 
att fortsätta utreda förslaget om ensamarbete på natten med hänsyn till ny 
arbetstidslag och dess konsekvenser. 
 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn har i kommunstyrelsens budgetbeslut inför 2023 fått 
ett besparingskrav på pedagogisk omsorg på obekväm tid, även kallat Nattis. 

Förskolechef har tillsammans med rektor och personalavdelningen påbörjat en 
utredning kring vad som är möjligt att göra sett ur många olika perspektiv.  

• Säkerhet och trygghet för barn och personal 
• Kvalitet i verksamheten 
• Ekonomi 
• Arbetsrätt, arbetstidslag, attraktiv arbetsgivare, heltid som norm 
• Attraktiv kommun och samhällsviktig verksamhet 

Den nya arbetstidslagen, som börjar gälla 1 oktober, påverkar schemaläggning 
både inom kommunen och regionen. Dialoger är inplanerade med kommunen för 
att diskutera schemaläggning och behov av omsorg på obekväm tid för att ha en 
beredskap för ändrade behov.  

Flera olika förslag presenteras och barn- och utbildningssektorn får i uppdrag att 
genomföra förslaget med oförändrade öppettider med enbart två sovande jourer 
samt att fortsätta utreda förslaget om ensamarbete på natten med hänsyn till ny 
arbetstidslag och dess konsekvenser. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2023-03-17 
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-02-23 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
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Utdrag:  
Förskolechef 
Rektor, Galaxens förskola 
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BUU § 44 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr Bun 2022/338 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen i rapporten med resultat för EOX-värden av 
markproverna, samt 
                                 
att påbörja projektering och förarbete/planering av projektet enligt alternativ C.       

Ärendebeskrivning  
I samband med resultatdialog mellan kommunstyrelsens presidium och barn- och 
utbildningsnämndens presidium presenterades ändrade lokalbehov i 
Mariannelund, Höreda och Ingatorp. Det fördes också en dialog om samma fråga 
på resultatdialogen mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämndens 
presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-29 inriktning enligt alternativ C. 

Alternativ C 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttar till Höredaskolan. 
• Kök och matsal på Höredaskolan byggs ut på befintlig plats. 
• Ny förskoleavdelning i Höredaskolans lokaler. Omklädningsrum behålls 

på nuvarande plats.  
• Rekommenderas av vd och fastighetschef på Ekfab, löser behov och är 

mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån koncernnivå. 
• Preliminär hyra 1,75 miljoner kronor 

Markprojektering/markundersökning för att få ett underlag till möjlighet 
att bedriva förskola i Bobinen 

Den miljötekniska markundersökningen av fastigheten Bobinen 3 inför 
anläggande av ny skolgård, Enviro Miljöteknik AB, är kompletterad med värden 
för EOX enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 2023-03-09. 
Rapporten visar att inga förhöjda värden av EOX är påvisade i området. 

Det har endast påträffats förhöjda värden vid ett begränsat område. Resultaten 
från utförd undersökning visar att bly, PCB och andra ämnen överskrider rikt-
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värden för känslig markanvändning i en provpunkt. Känslig Markanvändning 
(KM) har valts som riktvärde utifrån vad marken ska användas till, förskole-
verksamhet. 

Ekfabs bedömning utifrån rapporten är att det aktuella området med förhöjda 
värden kan grävas bort, alternativt behöver det inte ingå i förskolans utemiljö. 
Förskolans gård kan förläggas så att området med förhöjda värden inte ingår i 
förskolegården. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren 2023-03-17 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2023-03-09 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-03-06 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-11-29 
Beslut från barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Tord Du Rietz, kommundirektör och Bengt-Olov 
Södergren, skolchef 2022-11-14  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekfab 
Skolchef 
Förskolechef 
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BUU § 45 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att uppdra åt barn- och utbildningssektorn att påbörja arbetet med att hitta 
alternativa lösningar med lokaler och drift under byggtiden samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-07 beslutades att en ny skolbyggnad 
för Norrtullskolan ska byggas inom befintlig fastighet. Barn- och utbildnings-
nämndens förslag till placering är att ny skolbyggnad uppförs i anslutning till 
idrottshallen. 

Information från kommunstyrelsens utskotts-sammanträde där skolchef och delar 
av barn- och utbildningsnämndens presidium deltog. Målsättning är att en ny 
skolbyggnad kan tas i drift vid halvårsskiftet 2026.  

Barn- och utbildningssektorn får i uppdrag att påbörja arbetet med att hitta 
alternativa lösningar med lokaler och drift under byggtiden. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-03-09 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef och Simon Lantz, vd Eksjö 
Kommunfastigheter AB 2023-03-06 
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
      

Utdrag:  
Skolchef 
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BUU § 46 Frånvarouppföljning ht 2022 - 
information 
Dnr Bun 2023/35 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 sammanställs elevernas 
frånvaro per termin/läsår och informeras på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde utifrån såväl verksamhet som årskurs och skolenhet en gång per 
termin. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elever närvara i skolan och delta i den verk-
samhet som skolan anordnar för att eleverna ska få den avsedda utbildningen.  

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda 
orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Det gäller både i de 
obligatoriska skolformerna och i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.  

Att en elev är borta mycket från skolan är en varningssignal om att hen riskerar att 
inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda varför eleven är frånvarande 
så att hen kan få det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. 

Frånvarouppföljning på enhetsnivå för höstterminen 2022 redovisas. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef 2023-03-20 
Statistik frånvarouppföljning hösten 2022, läsåret 2022/2023  
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BUU § 47 Information om nya livsmedelsavtal, 
arbetet för minskat matsvinn och 
verksamhetsplan för måltidsverksamhet 
Dnr Bun 2023/33 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns livsmedelsavtal löper ut 2023-04-30 och nya upphandlingar av 
livsmedel har genomförts. Målsättningen har varit att behålla men gärna öka 
andelen råvaror med svenskt ursprung och framför allt på ost och beredd kyckling 
som legat något lägre i snitt. Kommunens måltidspolicy har legat till grund för 
upphandlingen och där framgår att prioriteringsordningen vid upphandlingen ska 
vara: 

1.  Svenskt, och i möjligaste mån lokalproducerat 
2.  Svenskt och ekologiskt 
3.  Konventionellt 
 
Utfallet för upphandlingen gällande huvudleverantör 2023–2027 blev positivt med 
ökad andel svenska produkter och en prisdifferens mot nuvarande avtal på minus 
1,9 procent. Prissänkningen var inte väntad då omvärldsbevakning har visat på att 
andra upphandlande kommuner fått ett väsentligt högre pris i sina nya avtal till 
följd av en instabil och osäker världsmarknad. För övriga avtal med lokala 
leverantörer är prisbilden för kött en ökning med 20 procent, för ägg en ökning 
med 98 procent, för potatis en ökning med 6 procent och för honung 94 procent. 
Leverantörerna har efter avtalsstart möjlighet att prisjustera avtalen 4 gånger per 
år. 
 
Redovisning av kommunens matsvinn 
Mätning av det matsvinn som uppstår i kommunens kök har genomförts 
kontinuerligt under flera år. Mätningen genomförs under två veckor, en gång på 
våren och en gång på hösten. Resultatet visar uppskattad kostnad för svinnet men 
också hur mycket mat som hamnar i magen. Vid nationella mätningar är 
äldreomsorg och förskola de verksamheter som jämförelsevis har störst andel 
matsvinn i offentlig sektor och i skolan något mindre svinn per serverad portion. 
 
Måltidsverksamhetens egna mätningar tyder på samma förhållanden, att det är 
äldreomsorg och förskola som har högst andel matsvinn per portion medan 
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skolan har ett lägre svinn per portion. I dagsläget är råvarukostnaden 32,86 kronor 
per kilo livsmedel för Eksjö kommun. Siffran har använts för att räkna ut 
kostnaden för svinnet i kommunen. Siffrorna är en uppskattning utifrån de 
mätningar som genomförts och ska tolkas som det, flera felkällor finns. 
Kostnaden för svinnet uppskattas till 5 239 kronor per dag för de verksamheter 
som deltog i mätningen där svinn från lunchen mäts.  
 
Flera åtgärder har genomförts och arbetet fortsätter för att minska svinnet i alla 
led. Framgångsfaktorer är att samarbeta över verksamhetsgränser och fortsätta 
med kunskapshöjande åtgärder.  
 
Verksamhetsplan måltidsverksamhet 2023 
Kommunen använder Matilda kostdatasystem till hjälp för planering och 
produktion av måltider. Under 2023 kommer ett projekt pågå i samarbete med 
leverantör vars syfte är att effektivisera och bättre utnyttja systemet i 
måltidsverksamheterna.  

Hållbara måltider är högst aktuellt och detta år läggs fokus framför allt på att: 

• minska matsvinnet. 
• aktivt övergå till mer hållbara livsmedelsval. 
• mer grönt hamnar på tallriken och äts upp.  
• arbeta mer effektivt och resursbesparande i kommunens kök med fokus 

på el och vatten i samarbete med Eksjö kommunfastigheter 

Arbetet med att utveckla kommunens krisberedskap kopplat till livsmedels-
försörjning fortgår.  

Inom sociala sektorn är måltidsmiljön i fokus på särskilda boenden. En bra mål-
tidsmiljö är lugn och stressfri vilket underlättar ätandet och minskar risken för 
undernäring.  

Tre förskolor, Hjältevad, Hult och Blåsippan, kommer att delta i ett projekt 
”Odling som pedagogiskt verktyg inom förskolan” med en grönsaksodling på 
respektive gård. Barnen kommer att få delta i pedagogiska träffar kring odling. 
Projektet kommer att samverkas med andra verksamheter som till exempel bygg- 
och anläggningsprogrammet på Eksjö gymnasium (material till insektshotell) och 
den lokala biodlarföreningen som kommer på besök under våren. Genom 
projektet kommer barnen att få en bättre förståelse och ökat intresse för 
grönsakernas väg från jord till bord. Kunskap som förhoppningsvis kan spridas 
som ringar på vattnet via barnen.  

Projektet är tänkt att mynna ut i en odlingskalender med pedagogiska anvisningar 
som sedan ska kunna användas av andra verksamheter i både förskola, skola och 
omsorgsverksamhet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidsutvecklare 2023-03-09 
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BUU § 48 Fjärrundervisning läsåret 2022/2023 
Dnr Bun 2023/34 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att bedriva fjärrundervisning i modersmål inklusive studiehandledning inom 
grundskolan läsåret 2022/2023, 
 
att bedriva fjärrundervisning i spanska som modernt språk i gymnasieskolan 
2022/2023, samt  
 
att uppdra till barn- och utbildningssektorn att anmäla beslutad fjärrundervisning 
till Skolinspektionen.   

Ärendebeskrivning  
Bestämmelser om fjärrundervisning finns i Skollagen 21 kap 1-14 §§, Skolför-
ordningen 5a kap. 1-6 §§ samt Gymnasieförordningen 4a kap. 1-6 §§. Huvud-
mannen ska besluta om fjärrundervisning inom grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Beslut om fjärrundervisning ska anmälas 
till Skolinspektionen.  

Barn- och utbildningssektorn har sammanställt fjärrundervisningen i modersmål 
inklusive studiehandledning inom grundskolan. På gymnasieskolan bedrivs fjärr-
undervisning i spanska som modernt språk.  

Barn- och utbildningssektorn föreslår att bedriva fjärrundervisning i modersmål 
inklusive studiehandledning inom grundskolan enligt sammanställning daterad 
2023-03-20 samt i spanska som modernt språk i gymnasieskolan läsåret 
2022/2023 och att uppdra till barn- och utbildningssektorn att anmäla beslutad 
fjärrundervisning till Skolinspektionen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2023-03-20 
Sammanställning fjärrundervisning läsåret 2022/2023  
      

Utdrag:  
Skolinspektionen 
Grundskolechef 
Gymnasiechef 
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BUU § 49 Internkontroll 2022, redovisning - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Bun 2023/36 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad internkontroll för tillväxt- och utvecklingssektorn 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen om redovisad internkontroll för tillväxt- och 
utvecklingssektorn 2022.  

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn har under 2022 kontrollerat att rutiner och lagar 
inom vissa områden följs. Internkontrollen ska beröra tre områden; ekonomi, 
effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar. Kontrollen sker inom den 
egna verksamheten. 

Enligt Eksjö kommuns reglemente för internkontroll som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2000, §116, med revidering av kommunfullmäktige 2006, 
§143, ska sektorerna upprätta en plan för internkontroll och uppföljning av 
densamma.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2022-04-13 att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en plan för internkontroll för tillväxt- och 
utvecklingssektorn, vilken sedan kommunstyrelsen godkände 2022-05-03. 

Följande områden har kontrollerats:  

1. Granskning av bidrag, fritids- och kulturavdelningen 
2. Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 
3. Att direktupphandlingar görs och dokumenteras enligt antagna riktlinjer 
4. Att upphandling görs enligt LOU (lag om offentlig upphandling) 

I tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil, sektorsekonom, framgår de kontroller 
som har genomförts. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil, sektorsekonom 2023-03-21 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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BUU § 50 Elever som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2023/13 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Elever som inte fullgör sin skolplikt är en stående punkt på dagordningen enligt 
barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09. 

Inga nya anmälningar gällande elevers skolnärvaro har kommit in till dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-09 
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BUU § 51 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avsluta ärendet i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning  
Elev skolplacerad på Grevhagsskolan i Eksjö med 100 procents frånvaro sedan 
höstterminen 2021. För att tillgodose elevens rätt till utbildning har barn- och 
utbildningsnämnden, enligt skollagen, 7 kap 23 §, utdömt vite med 200 kronor per 
dygn till vårdnadshavarna från och med 2022-03-24, om eleven inte återkommer 
till skolan. Beslutet fattades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2022-03-16 och ansökan om utdömande av vite skickades till förvaltningsrätten i 
Jönköping 2022-06-29. 

En grundläggande förutsättning för att förvaltningsrätten ska kunna döma ut vite 
är att den enskilde har blivit delgiven ansökan om utdömande av vite.  

Förvaltningsrätten har vid flera tillfällen och på olika sätt försökt delge vårdnads-
havarna ansökan om utdömande av vite men bedömer nu att möjligheterna är 
uttömda. I utredningen finns även uppgift om att familjen kan ha flyttat utom-
lands. Förvaltningsrätten har därmed inget att pröva och målet skrivs av. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrättens beslut 2023-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-03-09 
Ansökan om utdömande av vite, Förvaltningsrätten i Jönköping 2022-06-29 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-16 
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Grevhagsskolan, rektor 
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BUU § 52 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

• Skolriksdag 8-9 maj 2023 
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BUU § 53 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar föredras på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-05. 
      

 

29



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-03-22 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 54 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Inkomna brukarrådsanteckningar redovisas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april. 

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar Ingatorpsskolan, förskolorna Getingen och Skogsgläntan 
2023-03-08. 
      

 

30



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsutskottet 2023-03-22 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUU § 55 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/16 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt kommunallagen, beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget 
väckts. Fullmäktige kan vid behov avskriva medborgarförslagen från vidare 
handläggning. 

Barn- och utbildningssektorn ska regelbundet följa upp obesvarade 
medborgarförslag och motioner. 

En förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner redovisas med 
beskrivning om hur åtgärd är planerad eller hur ärendet kommer hanteras.  

Beslutsunderlag  
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
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BUU § 56 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under perioden 2023-02-16—2023-03-16 har det kommit 28 nya anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn gällande anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden 2023-02-16—2023-03-16. 
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BUU § 57 Anmälningsärenden 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2023 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2023 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
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BUU § 58 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2023/5 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 

• Barnomsorgspeng 2023 
• Interkommunal ersättning för förskola och omsorg på oregelbunden tid 

2023 
• Interkommunal ersättning förskoleklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 
• Bidrag till fristående förskolor, fritidshem och skolor 2023 
• Behovsplacering på fritidshem 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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	Måltidsverksamhetens egna mätningar tyder på samma förhållanden, att det är äldreomsorg och förskola som har högst andel matsvinn per portion medan skolan har ett lägre svinn per portion. I dagsläget är råvarukostnaden 32,86 kronor per kilo livsmedel för Eksjö kommun. Siffran har använts för att räkna ut kostnaden för svinnet i kommunen. Siffrorna är en uppskattning utifrån de mätningar som genomförts och ska tolkas som det, flera felkällor finns. Kostnaden för svinnet uppskattas till 5€239 kronor per dag för de verksamheter som deltog i mätningen där svinn från lunchen mäts.   Flera åtgärder har genomförts och arbetet fortsätter för att minska svinnet i alla led. Framgångsfaktorer är att samarbeta över verksamhetsgränser och fortsätta med kunskapshöjande åtgärder.
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