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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-16

 
  

BUB § 124 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende utgår från dagordningen: 

• Fjärrundervisning Eksjö gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 125 Budgetuppföljning per 2022-10-31 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar vidare 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total positiv 
avvikelse mot helårsbudget med 8,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,7 procent, samt 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter oktober månad var 390,0 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 79,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 19,3 mnkr till och med oktober månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 482,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 8,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 1,7 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 10,2 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 3,9 mnkr, motsvarande 3,6 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 3,0 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,7 mnkr, 
motsvarande 7,2 procent 

• Grundskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,3 mnkr, 
motsvarande 1,2 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,2 mnkr, 
motsvarande 7,1 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,4 mnkr, motsvarande 4,4 
procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,0 mnkr, 
motsvarande 25,8 procent 

• Elevhälsa prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, 
motsvarande 7,1 procent. 

• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,7 mnkr, 
motsvarande 2,7 procent 

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

Sektorns investeringsutfall efter oktober månad var 2,5 mnkr vilket motsvarar 
28,0 procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 5,6 mnkr, vilket motsvarar ett 
överskott på 3,3 mnkr. Den positiva avvikelsen motsvarar en procentuell avvikelse 
på 37,0 procent. Avvikelsen förklaras med att nybyggnationer inte blir klara under 
året och därmed används inte investeringsmedel till de projekten.  

På beredningens sammanträde redovisar barn- och utbildningssektorn åtgärds-
planer för de enheter som avviker mer än 3 procent. I avvikelse mellan 1-3 
procent görs uppföljningar enligt skolchefens beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-10-11 
Budgetuppföljning BUS 2022-09 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 126 Direktupphandlingar kvartal 3 - barn- 
och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för barn- och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj. 

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i intern-
kontrollplanen.  

I barn- och utbildningssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde direkt-
upphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal 
eller avtal ingår inte i denna uppföljning.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med upp-
handlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.  

Under kvartal 3 har totalt sju direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 kronor 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 324 470 kronor. Inga direktupp-
handlingar över 100 000 kronor har gjorts.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-11-03  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 127 Verksamhetsplan och internbudget 
2023 - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/346 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för barn- och 
utbildningssektorn, samt 

att verksamhetsplaner 2023 på enhetsnivå anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog kommunfullmäktige 
en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023.  

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas över-
gripande verksamhetsplaner för år 2021. Verksamhetsplanerna ska revideras och 
tas upp för beslut årligen inför varje nytt år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget 

Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommunprogrammet har 
visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska uppnås under 
mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens verksamhets- 
och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för att 
effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogrammet har en 
tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet.  

Aktiviteter som genomförts framgångsrikt föregående år och som har blivit en 
rutin i verksamheterna är numera en del i ordinarie verksamhet. Dessa listas 
därför inte längre som enskilda aktiviteter i effektkedjan.  

Internbudget 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober beslutade kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I kommunstyrelsens budget 
framgår att till sektorns ram uttala:  

att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresförändringar 
att ändra arbetssätt på Nattis 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att minska resurser inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan  
att tillfälligt vakanshålla tjänster där det är möjligt  
att minska resurser för kompetensutveckling 

Barn- och utbildningssektorns startram 2022 var 487,8 miljoner kronor (mnkr) 
och startramen 2023 är 524,4 mnkr. Förändringen sammanfattas i följande 
orsaker: 

Vad Belopp 
i mnkr  

Startram 2022 487,8 
Tekniska förändringar som ingick i beslutad 
kommunfullmäktigeram 2022-10-27* 5,8 
Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet 29,4 
Politiska prioriteringar, ökad ambition 2,3 
Politiska prioriteringar, 
neddragning/effektivisering -6,5 
Beslutad budgetram i  
kommunfullmäktige 2022-10-27 518,9 
 
Tekniska förändringar som skett efter 
beslutad kommunfullmäktigeram* 5,5 
Startram internbudget 2023 524,4 
 

Sektorns investeringsram uppgår till 4,1 mnkr år 2023. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef och Nina Dahl, 
sektorsekonom 2022-11-07 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
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Internbudget BUS 2023 
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg 
Eksjömodellen - systematiskt kvalitetsarbete för förskolan genom hela styrkedjan 
Verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 
Verksamhetsplan gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 
Verksamhetsplaner enhetsnivå: Måltidsverksamheten, Norrtullskolan, 
Grevhagsskolan, Prästängsskolan, Hunsnässkolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Ingatorpsskolan, Furulundsskolan, förskolorna Blåsippan och Kvarnarp, 
förskolorna Apollo, Jupiter, Orion och Månen, förskolorna Kullalyckan och Hult, 
förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret, förskolorna Baronen, Slottet och 
Sunnanäng. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
 

11



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 128 Riktlinjer för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/143 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att revidera riktlinjerna för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem i Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
De nuvarande riktlinjerna ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem i Eksjö kommun” har setts över, främst i syfte att förtydliga och 
anpassa riktlinjerna efter nuvarande förutsättningar.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att återremittera ärendet för att göra en 
översyn kring bestämmelserna till barnomsorg vid sjukt syskon. 

Ny skrivning och ändringar i sakfrågor är: 
 

• Barn som har växelvis boende i olika kommuner erbjuds plats i en 
kommun.  

• För att erbjudas plats inom omsorg på obekväm tid ska intyg från 
arbetsgivare lämnas om att behov finns. 

• Barn- och utbildningssektorn har rätt att kräva in styrkta arbets- och 
studietider. 

• Syskon till barn som inte är på förskolan/pedagogisk omsorg på grund av 
sjukdom, erbjuds att komma till verksamheten under tiden för allmän 
förskola om de är symtomfria. Vid behov av utökad tid förs en dialog med 
personal och rektor. Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-11-10 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-11-01 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-10-13 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
Grundskolechef 
Administratörer förskola/fritidshem 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 
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BUB § 129 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr Bun 2022/338 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att besluta inriktning enligt alternativ C, 

att markprojektering påbörjas för att få ett underlag till februari månads 
sammanträde, 

att se över möjligheterna till flytt av befintliga hyresgäster på Bobinen,  

att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt 

att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att vid februari månads 
sammanträde redovisa de tillfälliga lösningarna för Höredaskolan. 

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

Under diskussionerna på resultatdialogerna framkom flera andra förslag på 
lösningar för att lösa flera av de behoven som förskola/skola har av lokaler. 
Följande förslag föreslås att utredas med delredovisning till beredningarna i 
november och till kommunstyrelsen 29 november. 

Mariannelund/Höreda 
• Förskolan Bullerbyn flyttar till Bobinen, på Bobinen bereds plats genom 

att flytta nuvarande flyktingar och lokalerna byggs om till förskola med 
anpassad utemiljö.  

• Furulundskolan nyttjar Bullerbyn som klassrum och fritidshem vilket gör 
att behovet av nuvarande moduler upphör och ingen anpassning i 
byggnaden med ”lilla idrottshallen” för fritidshem behöver göras. 

• Bobinen fortsätter vara tillagningskök. 
• Ingen utökning av matsal eller förbindelsegång behövs.  
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• Modulerna på Furulundsskolan som Ekfab äger flyttas permanent till 
Höreda vilket löser fritidshems- och förskolebehovet.  

Ingatorp/Mariannelund 
• Förskolan Getingen flyttar till Solgården, på Solgården bereds plats genom 

att antingen flytta en vårdavdelning till Bobinen eller minska antalet 
trygghetslägenheter 
 

Sammanfattning med tidsplan och kostnader 
 
Alternativ A 
• Förskola kvar på Bullerbyn. 
• Moduler kvar på Furulundsskolan. 
• Utbyggnation av kök och matsal  
• Förbindelsegång byggs mellan Furulundsskolans kök/matsal och 

Bullerbyn. 
• Ombyggnation av lokaler till fritidshem. 
• Nybyggnation av kök och matsal på Höredaskolan, ny förskoleavdelning i 

Höredaskolans nuvarande omklädningsrum och utökad förskolegård. 
• Bäst förutsättningar för Höredaskolan att lösa byggnation under pågående 

verksamhet. 
• Preliminär hyra 1,65 mnkr  

 
Alternativ B 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttas till Höredaskolan. 
• Ny förskoleavdelning i Höredaskolans nuvarande omklädningsrum och 

utökad förskolegård, sammanhängande låg- och mellanstadium. 
• Nytt kök på annan plats inom befintliga väggar med syfte att få till ett bra 

flöde vid entré och kunna ha köket igång under byggnation.  
• Preliminär hyra 2,14 mnkr 

 
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 mnkr. 
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Alternativ D 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttar till Höredaskolan. 
• Kök och matsal på Höredaskolan behålls som idag. 
• Lokaler för förskola, och flytt av personalutrymmen närmare huvudentrén 

samt lösning på slöjdsalen fortfarande möjlig 
• Rekommenderas inte av vd och fastighetschef på Ekfab, löser inte 

Höredaskolans behov av åtgärder beträffande kök och matsal. 
• Preliminär hyra 1,48 mnkr. 

Alla förslag behöver riskbedömas och ytterligare förankras i verksamheten. De 
förslag som innehåller ombyggnation av Höredaskolan under pågående 
verksamhet behöver analyseras ytterligare utifrån de utmaningarna. Inget av 
förslagen löser det akuta behovet av lokaler för Höredaskolan till augusti 2023, 
förslag till lösning under läsåret 2023/2024 behöver diskuteras och förankras med 
grundskolechef, rektor och personal. 

Tidsplan 

Alla förslagen måste utföras i etapper och tiderna är beroende av att beslut tas i 
november-december 2022. Inget av förslagen löser behovet av lokaler på 
Höredaskolan till augusti 2023. 

 
• Förslag innehållande flytt av moduler 

Bobinen klart för inflytt januari 2024 
Bullerbyn ombyggd till skola klart juni 2024 
Moduler till Höreda klart augusti 2024 
Övrig ombyggnation Höreda klart till höstterminen 2025 

 
• Förslag att bygga om kök och matsal samt förbindelsegång 

Förbindelsegång och nytt fritids vid spegelsalen klart till augusti 2024 
Till- och ombyggnationer av Höreda skola och förskola klart december 
2024 
 

Av ovanstående alternativ på lösningar för de lokalbehov som skolan/förskolan 
har i Höreda och Mariannelund är det alternativ C som bäst löser de utmaningar 
som finns på lång sikt för verksamheterna.  

Barn- och utbildningssektorn och Ekfab är beroende av ett beslut vid dagens 
sammanträde för att kunna påbörja processen och att tillfälliga lösningar inte blir 
längre än nödvändigt.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Bengt-Olov Södergren, 
skolchef 2022-11-14  
Beslut från kommunstyrelsen 2022-11-01 
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Beslut från barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Bengt-Olov Södergren, 
skolchef 2022-10-14 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Kommundirektör 
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BUB § 130 Norrtullskolans lokaler - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att inriktningen för Norrtullskolan är att bygga en ny skola på området, som tas i 
bruk tidigast 2026, samt 
 
att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen 2023. 

Ärendebeskrivning  
Vid tidigare sammanträden har barn- och utbildningssektorn tillsammans med 
Eksjö kommunfastigheter, Ekfab, redovisat Norrtullskolans behov av åtgärder, 
dessa finns att läsa i sin helhet i tidigare tjänsteskrivelser.  

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 för att kunna 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 byggas till. 

Norrtullskolan är i stort behov av att åtgärdas för att anpassas till moderna krav på 
skolor avseende säkerhet och utbildning samt tillgodose en god arbetsmiljö för 
elever och personal. Skolan 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 och etager där det bedrivs undervisning 
och ytterligare fyra nivåer som används till annat på skolan. Flera klassrum och två 
fritidshemsavdelningar, delar av elevhälsan, musiksal och textilslöjdsal går endast 
att nå via trappor. 

Vid ombyggnationen av skolan behöver lokalerna även tillgodose en samlad 
elevhälsa, att skolan har en tydlig entré, fler grupprum, administrationslokaler med 
konferensrum samt arbetsplatser och personalrum med plats för skolans personal.   

Ekfab och barn- och utbildningssektorn har beskrivit olika förslag på lösningar 
som innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnation av skolan. Det har 
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även presenterats jämförelser med andra kommuner och genomförts utredningar 
av tillgängligheten, myndighetskrav såsom byggnadsinventeringskrav, statuskrav, 
kulturhistoriska perspektivet samt kostnadsberäkningar av byggnationer och 
utemiljön. Genomförda utredningar visar att renovering och ombyggnation 
kostnadsmässigt ligger på nästan samma nivå som nybyggnation.  

Vid nybyggnation kan nuvarande skola användas under byggtiden för att sedan 
rivas helt eller delvis och ge plats för skolgård och utemiljö. Med nybyggnation är 
livslängden för skolan betydligt längre och därför bedöms det vara det bästa 
alternativet. Den nya skolan planeras att byggas till delar i ett plan med placering 
på befintlig skolgård, men det krävs ytterligare utredningar kring placering och 
byggnadens utformning. 

Den nya skolan kommer att möta dagens krav på pedagogik, tillgänglighet, 
säkerhet, kök, matsalsmiljö och energiförbrukning i enlighet med de 
rekommendationer och riktlinjer som gäller. Inga medel för byggnation är avsatta i 
budget för 2023-2025. Kommande budgetprocesser med beslut från 
kommunfullmäktige fastställer därmed tid för genomförandet av byggnationen.  

Funktionsprogram för skollokaler beskriver de kvaliteter och egenskaper som ska 
uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i kommunens skollokaler. Programmet 
innehåller ofta styrande funktionskrav samt beskrivande och förtydligande råd att 
tänka på. Barn- och utbildningsberedningen har föreslagit kommunstyrelsen att 
besluta om en inriktning som beskriver ramarna vid framtagandet av ett 
funktionsprogram för utbildningsanläggningar. 

Sektorns förslag är att bygga en ny skola som möter upp dagens krav och behov 
såväl när det gäller tillgänglighet som fysiska och pedagogiska lärmiljöer som 
utrymmen anpassade för elever och personal. Förslaget är att den nya skolan ska 
vara klar för inflyttning 2026/2027. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-11-04, 2022-06-02, 2022-05-
06, 2022-04-07, 2022-03-10, 2022-02-07, 2021-12-08, 2021-11-14.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Pelle Mosskull, Ekfab 
Skolchef 
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BUB § 131 Omvärldsbevakning - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Omvärldsbevakningen redogör för aktuella regeringsuppdrag, lagrådsremisser, 
statliga utredningar samt aktuella uppdrag och beslut som påverkar barn- och 
utbildningssektorns verksamheter. 

Bland annat informeras om ett antal nya propositioner till riksdagen, lagändring 
om att erbjuda förskola för fler barn, delar av Tidöavtalet som berör 
skolverksamheten, projektet ”Bästa platsen att leva på”, utveckling av ett 
nationellt kvalitetssystem för hela skolväsendet med nya regionala kontor för att 
skapa närvaro och genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän. 
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BUB § 132 Sammanträdesplan 2023 - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sammanträdesplan för 2023 är beslutad av kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. 

Nämnder och utskott beslutar själva om sina sammanträdesdagar. Nämnd och 
nämndutskott bör, för att följa den politiska processen, besluta enligt föreslagen 
tidsplan. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-27 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Sammanträdesplan 2023 
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BUB § 133 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om: 

• Rekrytering av utvecklingslärare och förstelärare 
• Avstämning av gymnasiesamverkan på Höglandet 
• Arbetsmiljöutredningen för chefer och rektorer 
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BUB § 134 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar.  
      

 

23



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-11-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 135 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarande vid brukarråden och storbrukarrådet lyfter de frågor 
som behöver belysas i beredningen. 

Ett önskemål om en årsplanering med datum för föräldramöte, brukarråd och 
storbrukarråd har framförts. Detta för att synpunkter från elever och 
vårdnadshavare kan samlas in till brukarråd och storbrukarråd.  

Beslutsunderlag  
Mötesanteckningar från brukarråd: 
Kvarnarps och Blåsippans förskola 2022-10-03 
Eken, Stocksnäs och Äventyrets förskolor 2022-10-04 
Grevhagsskolan 2022-10-05 
Höredaskolan och förskolan Sunnanäng 2022-10-06 
Storbrukarråd i Mariannelund 2022-10-20 
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BUB § 136 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för fortbildning specialpedagogik 2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Personuppgiftsincident 
En fil innehållande information om anställda pedagoger, avsedd 
för statistik till SCB, skulle skickas till en rektor för avstämning. Av 
misstag skickades filen till en person med samma namn i en annan 
kommun på höglandet. Återkallelse av meddelandet lyckades och 
inga fler åtgärder krävdes. 

Avstängning elever 
Eksjö gymnasium: 3 elever 
Linnéskolan: 1 elev 
 
Beslut Ks § 278 2022-11-01 
Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 

Beslut Ks § 279 2022-11-01 
Politisk inriktning för funktionsprogram 2035 – barn- och 
utbildningssektorn 

   ___________ 
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BUB § 137 Verksamhetsbesök gymnasiet, 
lärarpriset Guldäpplet 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Pernilla Andersson, lärare på ekonomiprogrammet vid Eksjö gymnasium, var en 
av tre finalister till Guldäpplet 2022 och hamnade på en hedrande delad 
andraplats. Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som 
förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och 
kolleger.  
 
Juryns motivering: ”För ett engagerande arbetssätt som involverar eleverna i allt 
från planering till utvärdering av nya arbetsområden och deras arbete i projekt 
med andra elever, lärare och omvärld. Elevernas delaktighet i hela lärprocessen 
bidrar till att undervisningen blir angelägen och meningsfull. De utforskar och lär 
tillsammans med Pernilla och delar framgångar och misslyckanden och elevernas 
nyfikenhet och deras mod att våga pröva nytt stimuleras, de blir entreprenörer.” 
 
På dagens sammanträde presenterar Pernilla sitt framgångsrika arbetssätt. 
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