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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-08

 
  

BUB § 61 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 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 62 Budgetuppföljning per 2022-05-31 - 
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 negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 4,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,0 procent, samt 

att notera vidtagna och planerade åtgärder per verksamhet. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter maj månad var 195,5 miljoner kronor (mnkr) vilket 
motsvarar 39,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent. 
Detta motsvarar en avvikelse med 9,0 mnkr till och med maj månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 495,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -4,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 1,0 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 32,1 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 1,5 mnkr, motsvarande 1,3 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,5 mnkr, 
motsvarande 3,3 procent 

• Förskoleklass prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 1,3 procent 

• Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,3 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 3,6 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 5,7 mnkr, motsvarande 7,2 
procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,3 mnkr, 
motsvarande 17,0 procent 

• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,7 mnkr, 
motsvarande 2,9 procent 

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

Sektorns investeringsutfall efter maj månad var 0,5 mnkr vilket motsvarar 6,0 
procent av helårsbudgeten.  
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8,8 mnkr vilket motsvarar budget. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl sektorsekonom 2022-06-03 
Budgetuppföljning BUS 2022-05 per verksamhet 
Budgetuppföljning BUS 2022-05 per ansvar   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 63 Hjälp vår skolgård att bli bättre - 
medborgarförslag 
Dnr Bun 2022/77 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till barn- och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Barnen på Hultskolan, genom Johanna Johansson, framför i medborgarförslag 
2022-02-22 följande: Vi hör av oss på grund av att vi är trötta på vår 
bortprioriterade skolgård. Vi har få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. 
Vissa av våra saker på gården är till och med trasiga och farliga att använda. Vi 
behöver en förändring. Vårt förslag är att vi tillsammans med kommunen planerar 
och hjälps åt för att få en rolig och inspirerande skolgård, med exempelvis en 
fungerande fotbollsplan med jämn mark, kanske en hinderbana med mera. 

Av tjänsteskrivelse från skolchef och grundskolechef på barn- och 
utbildningssektorn framgår följande: Vid brukarrådet på Hultskolan under våren 
diskuterades skolgården och dess behov av upprustning. Då beslutades att det 
skulle skapas en arbetsgrupp bestående av två föräldrarrepresentanter och rektor 
som jobbar vidare med frågan. Efter brukarrådet har det varit en 
skolgårdsvandring på föräldrarnas initiativ där politiker och rektor var inbjudna. 

Rektor och grundskolechefen har haft möten med Eksjö Kommunfastigheter, 
Ekfab, för att planera olika insatser och när de kan genomföras. Ekfab har ansvar 
för att underhålla och vårda fastigheterna som de äger. När det gäller Hultskolan 
ska omklädningsrummen och idrottshallen inom en snar framtid renoveras. Sedan 
tidigare har Ekfab även i uppgift att säkerställa skugga på skolgårdarna på uppdrag 
av barn- och utbildningssektorn, vilket är planerat att genomföras.  

Ekfab har även ansvar för att underhålla befintlig utrustning och miljö på 
skolgården. Exempelvis så finns asfaltsplanen på Hults skola med i 
underhållsplanen att åtgärda. Ska denna kompletteras med mer utrustning eller 
träd än vad som finns idag kommer detta att bli en så kallad verksamhets-
anpassning och medföra en hyresökning för sektorn.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Dialog pågår mellan skolan och Ekfab om vad som ska prioriteras och 
genomföras. Ekfab och representanter från verksamheten lägger stor vikt vid att 
projekten utförs så att de överensstämmer med läroplan, forskning och 
lagstiftning. 

Elevrådet har haft uppe frågan och här har det diskuterat fram förslag på hur 
skolgården kan användas, till exempel olika aktivitetszoner på skolgården. 

Det som är beslutat och kommer att ske under hösten är att involvera personalen 
på skolan, eleverna och arbetsgruppen med föräldrar i processen framåt för att 
förbättra och anpassa skolgården för fler olika aktiviteter. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Marie Ekström, 
grundskolechef, 2022-06-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24  
Medborgarförslag från Hultskolan genom Johanna Johansson 2022-02-22  
      

Utdrag:  
Johanna Johansson 
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 64 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2022 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/176 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen och redovisas på 
förvaltningsnivå samt sektornivå. För respektive sektor redovisas även statistik på 
verksamhetsnivå där det är möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas per 
månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda), vilket i april månad 2022 var 781 medarbetare medan det i april 
2021 var 754 medarbetare. Antalet årsarbetare har ökat för månadsanställda för 
samma period med 27 årsarbetare och antalet medarbetare för månadsanställda 
har också ökat med 27. 

Vid en jämförelse mellan april 2022 med april 2021 har antalet timanställda ökat 
med två årsarbetare. Antalet timavlönade medarbetare är fler i april 2022, 151 mot  
115 i april 2021. 

Den totala sjukfrånvaron var i april månad 6,0 % medan den i april 2021 var 6,3 
%. I april månad var 51 årsarbetare frånvarande på grund av sjukfrånvaro jämfört 
med 43 i april 2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult, 2022-06-08. 
Personalstatistik barn- och utbildningssektorn till och med april 2022.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 65 Översiktsplan för Eksjö kommun - 
information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information och genomgång av arbetet med ny översiktsplan för Eksjö kommun. 

Översiktsplanen ska kunna användas som ett strategiskt styrdokument och ge 
vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator 
och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare. Planen är ute på samråd till 
den 14 juni 2022.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 66 Kök Bullerbyn/Furulundsskolan - 
information 
Dnr Bun 2022/203 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Idag finns grundskolans förskoleklass och fritidshem i Bullerbyn, Mariannelund, 
som i övrigt är en förskola. Under en lång tid har det funnits behov av att utöka 
köket i Bullerbyn då det är alldeles för litet för att ta emot och servera mat till 
barnen i förskolan.  

Kökets kapacitet, yta och utrustning på förskolan Bullerbyn klarar inte förskolans 
behov och begränsar möjligheterna att ta emot så många barn som förskolan 
skulle kunna ta emot. En förändring måste ske oavsett om det blir tillagningskök 
på Furulundsskolan för både förskola och skola eller om Bullerbyn även 
fortsättningsvis ska vara mottagningskök med mat från Bobinen.  

Sedan tidigare finns ett generellt beslut på att alla förskolor med över 40 barn ska 
ha ett eget tillagningskök. I Mariannelund finns även ett tidigare beslut om att 
tillagningskök för kommunens verksamheter ska vara på Bobinen. Idag tillagas 
maten för både äldreomsorg, skola och förskola i Bobinen som är en del av 
sociala sektorns verksamhet.  

Olika alternativ kring lösning av kök, matsal och tillagning av lunch: 

- Tillagningskök kvar på Bobinen 
- Tillagningskök på Furulundsskolan som även tillagar maten till förskolan 
- Tillagningskök på Bullerbyn för förskolans verksamhet 

 
Ekfab utreder olika möjligheter att bygga en förbindelsegång mellan 
Furulundsskolan och Bullerbyn. Detta skulle möjliggöra ytterligare en avdelning 
på förskolan samtidigt som kök och matsal kan samordnas. 

Till beredningens sammanträde i augusti tar barn- och utbildningssektorn fram 
kostnader kring de olika alternativen och även vad förslagen skulle innebära för 
sociala sektorn. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef 2022-06-07  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 67 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att ge ordförande i barn- och utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram ett 
dokument för vidare diskussion i partigrupperna. 

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

Till dagens sammanträde har barn- och utbildningssektorn tagit fram underlag för 
att initiera en dialog i barn- och utbildningsberedningen, beskriva syftet med ett 
funktionsprogram och vilka olika delar som kan ingå i ett funktionsprogram. 

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. 

Varje skola har olika förutsättningar utifrån till exempel demografi och arkitektur 
och ett lokalprogram måste tas fram i varje projekt. I lokalprogrammet tar man 
fram en exakt projektutformning utifrån funktionsprogrammet och skolans 
särskilda förutsättningar och behov. 

Barn- och utbildningsberedningen är överens om att arbeta fram ett 
”funktionsprogram 2035” där inledningen bör beskriva den politiska 
viljeinriktningen för skolorna i Eksjö kommun. Ordföranden får i uppdrag att ta 
fram ett utkast till inledning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB, 2022-06-02.  
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 
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BUB § 68 Information från Eksjö Gymnasium - 
antagningsläget 
Dnr Bun 2021/114 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om antalet elever som efter omvalsperioden i maj söker till Eksjö 
Gymnasium läsåret 2022/2023 och vad det kan innebära för intäkter och utgifter 
kring den interkommunala ersättningen, IKE.  

Det är ett fortsatt bra intresse för Eksjö gymnasieskolas utbildningar från andra 
kommuner och framför allt är det fler av kommunens egna elever som väljer 
studier i Eksjö. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2022-05-30. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 69 Omvärldsbevakning - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Omvärldsbevakningen redogör för aktuella regeringsuppdrag, kommittédirektiv, 
statens offentliga utredningar samt aktuella uppdrag och beslut som påverkar 
barn- och utbildningssektorns verksamheter.  
 
Bland annat informeras om ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasieskolan, 
ny princip för betygssättning i alla skolformer, ändringar i nya läroplanen, 
elevhälsans uppdrag och stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd, skolans 
arbete med trygghet och studiero, mer tid till lärande, extra studietid och utökad 
lovskola.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 70 Barn- och elevutveckling - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag  
Statistik per 2022-06-03 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 71 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om följande: 

• Rekrytering av elevhälsochef, planering för intervjuer 
• Flyktingboendet, klassplaceringar, öppen förskola 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 72 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 
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BUB § 73 Brukarråd läsåret 2021/2022 - 
information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarade vid brukarråden lyfter de frågor som beredningen 
behöver ta del av. 

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar: 
Norrtullskolan 2022-04-25 
Linnéskolan 2022-05-11 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 74 Resultatdialog med kommunstyrelsens 
presidium - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningens presidium, skolchef, verksamhetschefer och 
sektorekonom har deltagit i resultatdialog med kommunstyrelsens presidium. 
 
Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om aktuella 
och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
effektmålen i kommunprogrammet. 
 
Resultatdialog sker med respektive sektor efter tertialrapport per sista april och 
delårsrapport per sista augusti där resultat och prognos för ekonomi, personal, 
kvalitet och mål samt andra aktuella och prioriterade frågor för sektorn diskuteras.  
 
Studieresultat, barn och elever med särskilda behov, resurser och tillgänglig 
lärmiljö, likvärdig skola samt prioriterade skolutvecklingsområden var några av de 
frågor som belystes. 
      

 

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 75 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige 
2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Statsbidrag för fortbildning inom specialpedagogik 2021 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Pedagogiska måltider 
Indexuppräkning av pedagogiska måltider inom barn- och utbildningssektorn, 
gäller från 2022-08-01. 

Klagomål på utbildning 
Information och redovisning av inkomna klagomål på utbildning.  
Dnr 2022/73 
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