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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-19

 
  

BUB § 107 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 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 108 Budgetuppföljning per 2022-09-30 - 
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 6,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,4 procent,  
 
att godkänna lämnad rapport, samt 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter september månad var 361,0 miljoner kronor (mnkr) 
vilket motsvarar 73,0 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75 
procent. Detta motsvarar en avvikelse med 9,9 mnkr till och med september 
månad.  

Budgeten har sedan föregående månad utökats med 2,9 mnkr i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget den 29 september. 

Sektorns helårsprognos för driften är 487,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 6,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är 1,4 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 8,5 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 3,5 mnkr, motsvarande 3,2 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,6 procent 

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

• Grundskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,0 mnkr, 
motsvarande 1,1 procent 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Grundsärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, 
motsvarande 6,8 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,2 mnkr, motsvarande 4,1 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, 
motsvarande 23,0 procent 

• Elevhälsa prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,1 mnkr, 
motsvarande 6,8 procent. 

• Måltider prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 2,9 procent 

• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 1,7 procent 

Sektorns investeringsutfall efter september månad var 1,9 mnkr vilket motsvarar 
22,1 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 
åtgärdsplaner 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 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

k 

 

BUB § 109 Socioekonomisk resursfördelning 
grundskola - barn och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att 15 procent av grundresursen fördelas enligt socioekonomisk fördelning. 
 

Ärendebeskrivning  
Skolan ska vara likvärdig och erbjuda lika tillgång till utbildning samt lika kvalitet 
på utbildningen. Dessutom ska skolan enligt likvärdighetsprincipen vara 
kompenserande och uppväga olikheter i elevernas förutsättningar att tillägna sig 
utbildningen. Därför behöver resursfördelningen delvis differentieras utifrån 
skolornas elevsammansättning. Detta görs i grundskolan i Eksjö kommun genom 
en socioekonomisk resursfördelning som kompenserar för att behoven är olika 
stora hos eleverna på olika skolor beroende på deras bakgrund. Syftet är att skapa 
likvärdiga förutsättningar för eleverna oavsett vilken skola de går på.  

I resursfördelningsmodellen för grundskolan avsätts 15 procent av grundresursen 
att fördelas enligt den framtagna socioekonomiska modellen.  

Forskning visar att den faktor som har starkast samband med elevernas 
måluppfyllelse är föräldrarnas utbildningsbakgrund. En annan faktor som 
påverkar är elevernas etniska bakgrund. Här vägs också in när eleven kommit till 
Sverige och om eleven kommer från ett land med lågt HDI (Human 
Development Index).  

Vi ser idag en tendens att även elever som är födda i Sverige av utrikesfödda 
föräldrar har svårigheter när de börjar skolan, framför allt då de många gånger har 
en bristfällig svenska. Två andra faktorer som också finns med i modellen är 
kön/pojkar och om eleven lever i en familj med försörjningsstöd. Båda dessa 
faktorer har samband med elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. 
Dock är påverkan mindre än föräldrarnas utbildningsbakgrund och 
migrationsbakgrunden.  

Förutom de 15 procent som avsätts av grundresursen, så fördelas även cirka 75 
procent av statsbidraget för likvärdig skola enligt den socioekonomiska modellen.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom och Marie Ekström, 
grundskolechef 2022-10-12 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 110 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 sektorsnivå. Respektive sektor får, enligt samma upplägg, 
statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas 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 augusti månad 2022 var 795 medarbetare medan det i 
augusti 2021 var 735 medarbetare.  

Antalet årsarbetare har ökat för månadsanställda för samma period med 60 
årsarbetare och antalet medarbetare för månadsanställda har också ökat med 60 
medarbetare.  

Ökningen av antalet anställda redovisas som ett resultat av utökad budget på 
grund av fler barn och elever samt en förstärkt budget för att ge möjlighet till 
förbättrade skolresultat. 

Vid en jämförelse mellan augusti 2022 med augusti 2021 har antalet timanställda 
minskat med en årsarbetare. Antalet timavlönade medarbetare är 40 fler i augusti 
2022 378, mot augusti 2021 338. 

Den totala sjukfrånvaron är i augusti månad 4,8 % medan den i augusti 2021 var 
4,5 %. I augusti månad 2022 var inom barn- och utbildningssektorn 27 årsarbetare 
frånvarande på grund av sjukfrånvaro jämfört med 19 i augusti 2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 2022-10-10 
Personalstatistik barn- och utbildningssektorn per 2022-08-31  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 111 Riktlinjer för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem, revidering - 
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.  

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 är sjuka erbjuds att vara på förskolan/pedagogisk 
omsorg under tiden för allmän förskola om de är symtomfria. 
Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-10-13 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
Grundskolechef 
Administratörer förskola 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 112 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr Bun 2022/338 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utreda möjligheten till omflyttning av verksamheter i Mariannelund/Höreda, 
samt 

att utreda möjligheten till omflyttning av verksamhet i Ingatorp/Mariannelund. 

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. 

Mariannelund  
Maten för verksamheterna i Mariannelund tillagas på Bobinen som lagar cirka 350 
portioner till förskola/skola per dag och cirka 50 portioner till äldreomsorgen. 
Köket är ett välfungerande kök med en större kapacitet än den som nu nyttjas.  

Förskolan Bullerbyns kök är för litet som mottagningskök för dagens verksamhet, 
det vill säga cirka 65 barn, men framför allt alldeles för litet för att kunna utöka 
med en till två avdelningar på förskolan för att ”bli av med” lägenhetsförskolorna 
på orten. Att utöka befintligt kök skulle innebära att man inte får plats med 
planerad utökning av verksamheten. 

På Furulundsskolan finns ett välfungerande mottagningskök som täcker skolans 
behov, däremot är matsalen trång vilket gör att mattiderna för eleverna blir 
utsträckt utanför livsmedelsverkets rekommendationer. En bidragande orsak till 
detta är att förskolans äldsta barn (4–5 åringar) äter i skolans matsal. Köket skulle 
med relativt små medel kunna göras om till tillagningskök. 

Höreda 
I Höreda finns tre behov av lokalförändring: 

1. En tillfällig förskola är i kyrkans lokaler på andra sidan länsvägen. Lokalen 
är tillfällig och utifrån prognoser kommer behovet av platserna att finnas 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

kvar länge. Detta gör att behovet av en permanent lösning är stor och då i 
anslutning till befintlig skola/förskola för samordningsvinster och slippa 
passera länsvägen många gånger per dag.  

2. Fritidshemmets lokaler på skolan är för små eftersom antalet barn ökar 
men också andelen barn som nyttjar fritidshemmet har ökat.  

3. Köket på skolan är i stort behov av om- och tillbyggnad för att erbjuda en 
bra och säker arbetsmiljö. 

För att lösa punkt ett och två föreslogs att hyra in moduler.  

Ingatorp  
Förskolan i Ingatorp är belägen i ett före detta bostadshus i två plan. Byggnaden 
ägs av föräldrakooperativ som under många år har gjort ett fantastiskt arbete för 
att göra det möjligt att bedriva förskola i byggnaden. Trots detta är byggnaden inte 
anpassad till dagens krav framför allt när det gäller kök och personalutrymmen. 
Det finns ett stort behov av nya lokaler anpassade för förskola.  

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.  
• 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. 

Ovanstående utredningar tittar på lösningar på de presenterade lokalbehoven som 
skolan/förskolan har på de tre orterna. Höredaskolans köksbehov utreds inte i 
samband med den föreslagna utredningen. Eftersom flera behov är från 
höstterminen 2023 krävs en skyndsam utredning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Bengt-Olov Södergren, 
skolchef och Catharina Tingvall, tf socialchef 2022-10-14  
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Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Socialchef 
Kommundirektör 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 113 Lovskola 2022 - information 
Dnr Bun 2022/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under åtta dagar i juni genomfördes lovskola för elever i årskurs åtta och nio. 
Målet för eleverna i årskurs åtta är att öka deras möjligheter att nå minst betyget E 
i årskurs nio och för elever som har slutat årskurs nio att de genom prövning 
uppnår kraven för minst E. 
 
Liksom i juni 2021 genomfördes lovskolan både på Furulundsskolan och på 
Prästängsskolan. På grund av pandemin genomfördes lovskolan på respektive 
skola sommaren 2021 och då detta föll väl ut beslutades att fortsätta med den 
organisationen. Svårigheten är att rekrytera lärare till båda skolorna. 
 
På Prästängsskolan var totalt 29 elever anmälda till lovskolan, varav 13 elever gick 
i årskurs nio. Detta är en skillnad jämfört med tidigare år, då majoriteten av 
eleverna gått i årskurs nio. Ungefär hälften av eleverna var anmälda i två ämnen. 
Det var få elever som deltog i lovskolan varje dag.  
 
På Furulundsskolan deltog fyra elever i årskurs nio som alla läste matematik. Det 
var ingen elev i årskurs åtta som valde att gå i lovskolan, trots individuella samtal.  
 
Totalt åtta elever som slutat årskurs nio prövade för att nå betyget E, sju i  
matematik och en elev i svenska som andraspråk. Fyra av de sju eleverna som 
genomförde prövningen i matematik nådde kunskapskraven för E. Eleven som 
prövade i svenska som andraspråk nådde inte kunskapskraven för E. Detta 
innebar att fyra elever blev behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef 2022-10-07.  
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 Sammanträdesdatum 
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BUB § 114 Verksamhetsbesök från 
Prästängsskolan - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Verksamhetsbesök från rektorerna på Prästängsskolan och information om 
nuläget på skolan, samarbetet med kollegialt lärande, ämneslag med helhetstänk 
kring eleverna, engagerad och kompetent personal, tvålärarsystem, särskild 
undervisningsgrupp, kontinuerliga kunskapsavstämningar och feedback istället för 
stora förberedda prov, få eleverna att lyckas genom att främja närvaron samt 
aktivt delta i och visa på lärande genom forskningsprojekt IBIS. 
 
Även skolans utmaningar redovisades där många elever har stora språksvårigheter, 
stor trångboddhet på skolan, flera olika digitala system och kommunikations-
kanaler, kränkningar och konflikter, elevernas attityder till varandra och till 
studier, hög frånvaro samt ökning av psykisk ohälsa. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 115 Sommarlovsaktiviteter - information 
Dnr Bun 2022/335 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sommarlovsaktiviteterna är ett samarbete mellan tre olika sektorer, sociala 
sektorn, barn- och utbildningssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn.  

Fritidsledarna, som arbetar i öppen ungdom har varit grunden, men även 
elevcoacher, sommarvikarier samt feriepraktikanter har bemannat verksamheten. 
Ungdomslotsar samt personal från kommunalt aktivitetsstöd har varit engagerade 
på olika sätt. 

Fritidschef samt fritidsutvecklare har varit sammankallande och ansvariga för 
bemanningen inom de tre sektorerna. Alla sektorer har varit engagerade i de 
aktiviteter som planerades. 

Under veckorna 24-29 var verksamheterna igång i Eksjö och i Mariannelund. Då 
aktiviteterna har varit belägna på Storegårdsområdet i Eksjö har det bidragit till en 
del spontanidrott vid skateparken, fotbollsplanen och röda arenan. Det har också 
medfört fler vuxna i området. I Mariannelund användes idrottshallen och skolans 
café samt skolans utemiljö. 

Exempel på aktiviteter som anordnades var bland annat besök på brandstationen, 
fiske, minigolf, arbeta med lera, trollkarlen Magic Kjell samt utflykt till Örnstugan.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ulrika Skäär, fritidschef tillväxt- och utvecklingssektorn 
2022-10-12 
      

 

16



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

BUB § 116 Programutbud Eksjö Gymnasium 
läsåret 2023/2024 - barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/336 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och gymnasiesärskola vid 
Eksjö Gymnasium läsåret 2023/2024. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola skulle innebära att följande program och inriktningar erbjuds 
läsåret 2023/2024: 

Gymnasieskola 
 
Yrkesprogram 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 
Husbyggnad 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

Högskoleförberedande program 

EK Ekonomiprogrammet 
Ekonomi 
Juridik 

ES Estetiska programmet 
Bild och formgivning, profil Animation 
Musik 

HU Humanistiska programmet 
Språk 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

NA Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap (inkl profil Medicinteknik) 
Naturvetenskap och samhälle 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskap 

TE Teknikprogrammet 
Design- och produktutveckling 

IM Introduktionsprogram 
Programinriktat val 

 Yrkesintroduktion 
Mot vård- och omsorgsprogrammet 

 Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 

Gymnasiesärskola 
AHADM Programmet för administration, handel och varuhantering  
FGFOR Programmet för fordonsvård och godshantering  
HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri 
IAIND Individuella program 

Eksjö gymnasium föreslår utifrån pågående gymnasieutredning att el- och 
energiprogrammet pausas för sök läsåret 2023/2024. Detta på grund av vikande 
söktryck under flera år.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2022-10-12.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
 

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 117 Information från Eksjö Gymnasium, 
antagningsläget och IKE 
Dnr Bun 2021/114 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Antalet antagna elever på Eksjö gymnasium läsåret 2022/2023 ökar ytterligare 
jämfört med föregående läsår. Antagningssiffrorna är dock preliminära eftersom 
det fortfarande sker en del elevrörelser till och från kommunen.  

Fler elever från andra kommuner söker sig till skolan och fler elever i Eksjö 
kommun väljer Eksjö gymnasium. Både estetiska programmet och bygg- och 
anläggningsprogrammet har en hög andel elever från andra kommuner. Detta gör 
att prognosen för interkommunala ersättningar, IKE, för 2022 förbättrats 
avsevärt. 

Natur- och samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet har en stabil 
sökkurva. Ekonomiprogrammet har de senaste tre åren haft ett stabilt högt 
söktryck. Vård- och omsorgsprogrammet har ett sökantal som är högre än övriga 
höglandskommuner medan humanistiska programmet fortsatt har få sökande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-10-12 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 118 Resultatdialog 2022 - information 
Dnr Bun 2021/93 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningens presidium, skolchef, verksamhetschefer och 
ekonom 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, funktionsprogram, trygghet och skolnärvaro, tvålärarsystem, 
gymnasiesamverkan på Höglandet, ÄTA-kostnader, kompetensförsörjningen, 
interkommunala ersättningar, bibehållen satsning på område öster, barn- och 
elever i behov av särskilt stöd var några av de frågor som belystes. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 119 Politisk inriktning för 
funktionsprogram 2035 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/340 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta den politiska inriktningen för funktionsprogram 2035. 

Ärendebeskrivning  
Funktionsprogrammet ska ge underlag för utvecklingen av Eksjö kommuns 
utbildningsanläggningar så att de stödjer dagens och morgondagens lärmiljöer i 
syfte att ge våra ungdomar bästa förutsättningar för fortsatta studier och 
kommande arbetsliv. 

Politisk inriktning: 

• Barn- och utbildningssektorns nuvarande grundskoleenheter, 
Furulundsskolan, Ingatorpsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Grevhagsskolan, Linnéskolan, Norrtullskolan och Prästängsskolan behålls 
och utvecklas efter behov. Skolenheter med 2-parallelliga årskurser 
eftersträvas där det är möjligt. Vid ökat elevantal och ytterligare behov i 
centralorten är det i första hand Grevhagsskolan som utökar 
organisationen upp till 3-parallelliga årskurser. 
 

• Högstadieutbildning i Eksjö och Mariannelund. 
 

• Elevantalet på respektive skolenhet bör ligga på minst 100 elever och 
strävan mot 200 elever med syfte att möjliggöra utbildning i 
åldershomogena årskurser för att uppnå funktionalitet och viss 
autonomitet. Klasstorlekarna bör inte överstiga 30 elever. Varje  skolenhet 
bör ha möjlighet till att dela upp klasser i olika utbildningspass och 
grupper. 
 

• Samverkan och samarbete mellan skolenheterna förutsätts så att 
skolenheterna kan bibehållas på mindre orter.  
 

• Samnyttjande av utbildningsanläggningarna är eftersträvansvärt i syfte att 
öka nyttjandegraden och gynna kostnadseffektiviteten. Samverkan inom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

hela förvaltningen förutsätts och att vissa lokaler därmed bör anpassas så 
att flera verksamheter kan nyttja dem. Möjlighet till profilering eller 
prioritering av viss utbildning för vissa enheter bör beaktas. Vid 
ombyggnation kan byggnaders förutsättningar påkalla vissa avsteg som 
kräver särskilda beslut. 
 

• Lärmiljön bör kontinuerligt hålla en modern standard.  
Interiören utformas för att stödja god inlärning och rationellt nyttjande. 
Funktionsvariationer hos elever såsom rörelsehinder, syn och hörsel med 
mera beaktas så att inkludering kan nås. Vissa lokaler/enheter kan erhålla 
en högre anpassning. 
Verksamhetsutformning och möblering beaktas i utvecklingen av lokaler. 
Digitaliseringens möjligheter och IT-stöd integreras i lösningarna för att 
utveckla undervisningen och lärandet. 
Kreativa arbetsmiljöer och tillgängliga lärmiljöer eftersträvas. 
Exteriören är en integrerad del i utbildningsanläggningarna och åretrunt 
anpassade för att främja hälsa och social utveckling. 
 

• Säkerhet och trygghet 
- överblickbart 
- kontrollerbart kring vilka som finns i respektive anläggning 
- en tydlig huvudentré 

 
• Kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart inom givna ekonomiska ramar 

- kontinuerligt samarbete inom förvaltningens enheter och Ekfab 
- Ekfab förväntas vara huvudansvariga för underhåll och investeringar 
med minst 3-4 års framförhållning och i samverkan med verksamheterna, 
- funktionsprogrammet beaktas i kontinuerligt underhåll 
 

• Följa gällande lagar, förordningar och läroplanen 
 

• Funktionsprogrammet aktualiseras varje mandatperiod 

Målet med ovanstående är att stödja möjligheterna till goda skolresultat  
för personlig utveckling och förberedelse för vuxenlivet och arbetslivet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-10-19  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Barn- och utbildningsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 120 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om: 

• Arbetet med utredning av rektorers arbetsmiljö inom grundskola 
• Återkoppling om skrivelse till Trafikverket gällande 

trafiksituationen i Höreda – beredningens ordförande bistår 
skolchefen i ärendet 

• Gymnasiesamverkan på Höglandet 
• Internbudget för 2023 
• Möte med revisionen i november 
• Förfrågan gällande Majblommans lokalförening i Eksjö, Höreda 

och Hult 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 121 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 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 122 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att se över hur kallelser och  
anteckningar hanteras ute på enheterna, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarade vid brukarråden lyfter de frågor som behöver belysas i 
beredningen. 

Kontaktpolitikerna informerar om att de saknar kallelser till vissa brukarråd och 
att de ibland kommer ut så sent att de inte har möjlighet att delta.  

Beredningen ger sektorn i uppdrag att se över hur rutinerna för kallelser hanteras 
ute på enheterna. 

Beslutsunderlag  
Mötesanteckningar från brukarråden: 
Hults förskola och skola 2022-09-27 
Kullalyckans förskola 2022-09-28 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 123 Anmälningsärende 
 Dnr 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2022 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 

Avstängning av elev 
Eksjö Gymnasiesärskola: 1 st 
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