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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

Sammanträde med  Barn- och utbildningsberedningen 

Plats och tid  Bryggaren, Förvaltningshuset kl. 15:30- 19.50 

Beslutande 
Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 

Deltar via videolänk: 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Raoul Adolfsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Rozita Hedqvist (S), tjänstgörande ersättare för Ingrid Ottosson (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare Deltar via videolänk: 

Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare 
Helena Möller (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 
 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Deltar via videolänk: 
 Nin Dahl, sektorsekonom § 133 
 Catarina Persborn, rektor Prästängsskolan § 136 
 Stellan Johnsson, rektor Prästängsskolan § 136 
 Marie Ekström, grundskolechef § 136 
 Christian Thomsen, vuxenutbildningschef § 137 
 Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef § 138 

Utses att justera  Ingbritt Martinsson 

Justeringens plats  Förvaltningshuset 2020-12-21 kl. 11.00 Paragrafer 132-142 
och tid 

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

 Yvonne Hörberg 

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

Justerande   ……………………………………………. 
 Ingbritt Martinsson 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
  

BUB § 132 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 133 Budgetuppföljning per 2020-11-30 – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2020/33 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 13,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med -3,1 procent.

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter november månad var 410,0 mnkr vilket motsvarar 93,6 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,7 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med -8,4 mnkr till och med november månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 451,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -13,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är -3,1 procent. En huvudorsak, -9,9 mnkr, till att sektorns 
helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasieskolan. IKE-problematiken har lyfts till 
förvaltningen i en särskild handlingsplan. En annan orsak, -4,6 mnkr, går att 
hänföra till tillfälliga hyreskostnader i form av etablerings- och avvecklings-
kostnader för moduler samt återställningskostnader av förskola till lägenheter. 

 Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,0 mnkr,
motsvarande 2,5 procent

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse
med 4,7 mnkr, motsvarande 4,2 procent

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr,
motsvarande 6,3 procent

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr,
motsvarande 9,2 procent

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,8 mnkr,
motsvarande 1,5 procent

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,1 mnkr,
motsvarande 9,9 procent
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Gymnasieskola, inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 10,9 mnkr, motsvarande 15,9 
procent 

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

 Sektorsövergripande prognostiseras till -5,4 mnkr, motsvarande 22,1 
procent 
 

Sektorns investeringsutfall efter november månad var 3,0 mnkr vilket motsvarar 
43,6 procent av helårsbudgeten.  

Sektorns helårsprognos för investeringar är 5,1 mnkr vilket motsvarar ett 
överskott mot budget med 1,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är +24,6 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. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2020-12-09. 
Budgetuppföljning per 2020-11-30. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 

6



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 134 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamheten – förlängning 
Dnr Bun 2020/102 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att de vårdnadshavare som under perioden 2021-01-01--2021-02-28 låter sitt 
barn stanna hemma istället för att vara i förskolan inte debiteras någon avgift 
för denna tidsperiod, 

att beslutet endast gäller om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-
timmarsplats på grund av att vårdnadshavaren till exempel är föräldraledig 
eller arbetssökande, 

att beslutet endast gäller om barnet planeras att vara frånvarande under hela 
perioden samt 

att notera att Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och vid förändringar i rekommendationerna görs en ny bedömning i ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Den rådande situationen i förskoleverksamheten är på grund av corona-
pandemin mycket ansträngd vissa dagar. Både personalantalet och antalet 
barn i verksamheten varierar. För att säkerställa personalbemanningen har 
barn- och utbildningssektorn vädjat till vårdnadshavare som till exempel är 
föräldralediga eller arbetssökande att låta sina barn stanna hemma. 
Vårdnadshavaren kan alltså välja att låta barnet vara hemma eller att det 
kommer till förskolan som vanligt under 15 timmar per vecka. 

Enligt Eksjö kommuns riktlinjer för plats i förskoleverksamhet betalar 
vårdnadshavaren för en plats i verksamheten oavsett hur lång vistelsetid 
barnet har. Avgift debiteras alltså även om barnet är frånvarande till 
exempel på grund av sjukdom eller resa. 

Med anledning av den rådande situationen kommer de vårdnadshavare som 
under perioden 2021-01-01--2021-02-28 låter sitt barn stanna hemma istället 
för att vara i förskolan inte debiteras någon avgift för denna tidsperiod. Detta 
gäller enbart om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-timmarsplats och om 
barnet planeras att vara frånvarande under hela perioden. Undantag görs om 
vårdnadshavaren får ett arbete under perioden. Då tas kontakt med rektor och 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

barnet kan efter överenskommelse börja i förskoleverksamheten igen och 
avgift debiteras som tidigare. 

Intäktsbortfallet för barn- och utbildningssektorn uppskattas till cirka 280 
tkr från och med 2020-05-04--2021-02-28. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-12-09. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUB § 135 Budgetprognos 2021 - förvaltningens 
handlingsplan 
Dnr Bun 2020/156 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt IKE 
(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i §264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i 
balans 2021. Då vissa åtgärder kräver mer utredning med 
konsekvensbeskrivningar och för att få ett sammanhållet beslutsunderlag, beslöts 
vid kommunstyrelsen 2020-12-01 att redovisning ska ske på kommunstyrelsen 
2021-01-19. 

Prognoser är rörliga och jämfört med prognosen till Kommunstyrelsen i 
november har en ny genomgång av verksamheterna gjorts och prognosen till 
Ledningsutskottet i december förbättrats med 8,6 mnkr.  

Den prognostiserade budgetavvikelsen är nu -7,1 mnkr under förutsättning att 
inget av den befintliga verksamheten kan täckas av det ökade statsbidraget för 
äldreomsorg och 6,5 mnkr bättre om del av statsbidraget kan användas för 
befintlig verksamhet, då uppnås budgetbalans i prognosen. 

Nya prognoser kommer under året, läget för konjunkturen och dess påverkan 
på skatteintäkter är osäkert liksom om det beslutas om extra statsbidrag på 
grund av pandemin eller andra orsaker. Det finns också osäkerheter i 
utvecklingen av verksamheternas kostnader. Det budgeterade resultatet är satt 
till 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag för att uppnå god ekonomisk 
hushållning på en 10-årsperiod och har en marginal till den lägsta nivån för 
budget ett enskilt år som kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning anger, 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. 

Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 30,8 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

mnkr (2,6 procent av skatteintäkter och bidrag) om del av statsbidraget för 
äldreomsorgen kan användas till befintlig verksamhet eller 24,3 mnkr (2,1 
procent av skatteintäkter och bidrag) om bidraget kräver utökning av 
verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om upp till 
7,1 mnkr om ingen del av statsbidraget för äldreomsorg kan användas till 
befintlig verksamhet. För att sektorsramarna ska vara i balans krävs åtgärder om 
mellan 12,2 mnkr till 18,7 mnkr. I förvaltningens förslag till handlingsplan 
fokuseras på att budgeten för årets resultat ska vara i balans då skatteintäkter och 
bidrag i prognosen överstiger budget och täcker en del av sektorernas 
prognostiserade underskott. 

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen 
inför budget 2021. Dessutom har förslag på nya besparingsåtgärder tagits fram. 
Till åtgärderna har konsekvensbeskrivningar tagits fram. Av totala åtgärder om 
13,5 mnkr behöver 7,1 mnkr verkställas för att resultatet ska uppnås 2021 
utifrån nuvarande prognos. 

Barn- och utbildningsberedningen noterar att barn- och utbildningssektorns 
förslag påverkar förutsättningarna för kommunens IT strategis möjligheter till 
måluppfyllnad år 2023. Vidare poängterar beredningen vikten av utveckling 
kring samverkan mellan barn- och utbildningssektorn, sociala sektorn och 
regionen avseende öppna förskolan. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, och Karin Höljfors, 
ekonomichef, 2020-12-02.  
Åtgärder för budget i balans, tabell 2021. 
Konsekvensbeskrivningar till åtgärder. 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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BUB § 136 Prästängsskolan - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Besök från Prästängsskolan och information om skolans organisation med antal 
elever och personalfördelning. I övrigt presenteras budget 2021, måluppfyllelse, 
arbetssätt, kulturen på skolan, resurser, utmaningar samt framtida reflektioner och 
frågeställningar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 137 Besök från Vux i12 i Eksjö – 
information  
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om Vux i12, kommunala vuxenutbildningen i Eksjö, med drygt 600 
elever fördelat på; grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för 
invandare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna. 

Vuxenutbildningen bygger på ett flexibelt upplägg och de allra flesta kurser 
erbjuds i grunden som distanskurser. Yrkesutbildningar erbjuds inom 
Industriteknik (svets och/eller CNC), vård- och omsorg samt barn- och 
fritidsutbildning. Övriga yrkesutbildningar erbjuds i samarbete med andra 
grannkommuner.  

      

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 138 Coronapandemin - information 
Dnr Bun 2020/36 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Från och med hösten 2020 följs frånvaron för barn, elever och personal upp 
dagligen. Kommunövergripande lägesbild rapporterats till Länsstyrelsen veckovis. 
Uppföljningen visar på förhållandevis stabil frånvaro över tid för alla grupper. 
 
De lokala allmänna råd som infördes i Jönköpings län 2020-11-03 omfattar inte 
barn- och utbildningssektorns verksamheter. Sektorn har ändå en skyldighet att 
vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.  

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden 
vid lokala utbrott av covid-19. För medarbetare i barn- och utbildningssektorn 
innebär det att allt arbete som kan ska utföras på distans, digitala möten och 
kontakter när det är möjligt, om de negativa konsekvenserna inte blir alltför 
omfattande ställs möten in, om möte eller kontakt måste genomföras fysiskt; 
anpassa lokalen, minimera antalet deltagare, begränsa tid för mötet samt ge alltid 
möjlighet till att delta digitalt. 

I början av november beslutade kommunstyrelsen att tillfälligt stänga all öppen 
och riktad verksamhet i öppen förskola utifrån de lokala allmänna råden. Åtgärden 
minskar risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar 
bättre förutsättningar för föräldrar att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. 

De åtgärder som vidtogs i andra sektorer utifrån de lokala allmänna råden 
påverkar barn- och utbildningssektorns verksamheter på olika sätt. Exempelvis 
har gymnasiet inte tillgång till kommunens simhall, gym eller idrottshallar i 
Prästängshallen och Olsbergs arena. Elever på gymnasiesärskolan har erbjudits 
möjlighet till fortsatt simundervisning. 

Under hösten har tre utskick gjorts till samtliga rektorer och personal i 
verksamheterna. Utskick har även gjorts till samtliga vårdnadshavare i 
förskoleverksamheten. Medarbetare i verksamheterna hänvisas att i första hand 
söka information på kommunens intranät och vårdnadshavare uppmanas att hålla 
sig uppdaterade på kommunens hemsida eksjo.se/corona. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Efter sommaren anslöt barn- och utbildningssektorn till kommunens tillfälliga 
centrallager för skyddsmaterial. Ett utbildningstillfälle gällande beställnings- och 
inventeringsrutiner hölls för enheternas nytillsatta materialsamordnare. 

Barn- och utbildningssektorn har samverkat med sociala sektorn samt tillväxt- och 
utvecklingssektorn för att i möjligaste mån möta ungdomars behov då 
oro/frustration har uppmärksammats i form av skadegörelse. I slutet av 
november skickades gemensam information från Eksjö kommun och polisen till 
samtliga vårdnadshavare med barn från årskurs 4 i grundskolan till årskurs tre i 
gymnasieskolan gällande vikten av vuxennärvaro. 

Personalresurser från tillväxt- och utvecklingssektorns tillfälligt stängda 
verksamheter har delvis omfördelats till barn- och utbildningssektorns 
verksamheter för att bland annat förstärka vuxennärvaron i skolrestauranger och 
allmänna utrymmen. 

Sektorn fortsätter att genomföra riskbedömningar i samverkan på förvaltning, 
sektors- och enhetsnivå vid behov. De tre skolsköterskor som i våras fick 
introduktion i hemsjukvården kan vid behov vara en resurs som omfördelas 
mellan sektorerna. 

Från och med höstterminen 2020 återupptogs ordinarie undervisning i 
gymnasieskolans lokaler. Särskilda åtgärder vidtogs för att i möjligaste mån 
undvika smittspridning. Vecka 48 övergick Eksjö gymnasium till växelvis 
distansundervisning för elever i årskurs 1 och 2. Från och med måndag 7 
december övergick Eksjö gymnasium till distans- och fjärrundervisning för 
samtliga elever i årskurs 1, 2 och 3. Undantagen från Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om distansundervisning gäller för praktiska moment som inte 
kan skjutas upp, nationella prov, elever på introduktionsprogrammen, inklusive 
språkintroduktion, samt elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

Under hösten återupptog sektorn till viss del kompetensutveckling och 
utvecklingsarbete i verksamheten med anpassningar till rådande omständigheter. 
Tillförordnad elevhälsochef är även fortsättningsvis omprioriterad för att 
användas till arbetet med pandemin. 

Under vecka 49 genomfördes en undersökning med kommunens chefer för att 
utvärdera pandemiarbetet, informationshantering och krisledningsstabens arbete 
samt arbetssituation i verksamheterna. Generellt sett är cheferna nöjda med 
kommunens arbete och den information som finns tillgänglig, däremot visar 
undersökningen att verksamheterna är ansträngda och många chefer upplever 
ökad arbetsbelastning och negativ stress. En liknande medarbetarundersökning 
kommer att genomföras efter jul. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef, 2020-12-09. 
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Sammanträdesdatum 
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BUB § 139 Information från skolchef 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

• Uppdatering kring Pulsprojektet
• Öppna jämförelser grundskola
• Jul- och nyårshelgen – barnomsorg/fritidshem/bemanning
• Distansundervisning på Eksjö Gymnasium
• Dialog med Migrationsverket
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BUB § 140 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 141 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd är tillsvidare inställda på grund av coronapandemin. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 142 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
för 2020 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2020/2021 
Skolverket beslutar att delvis bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Avstängning av elev 
I enlighet med skollagen 5 kap 14§ har en elev på Eksjö Gymnasiesärskola stängts 
av från undervisning. 
 
Incidentrapportering 
Vid ett mailutskick till vårdnadshavare bifogades av misstag en fil som inte hade 
med ärendet att göra. Uppgifterna bedömdes inte vara känsliga eller extra 
skyddsvärda och ärendet avslutades utan ytterligare åtgärder. 
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