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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-19

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsberedningen 
  Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare 
   och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.  
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren kl. 15:30-20:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson, (C) ordförande 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Raoul Adolfsson (M) §§ 45-48, 53-56 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Ugarph (M) tjänstgörande ersättare för Raoul Adolfsson (M) 

§§ 49-52 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Lars Ugarph (M) §§ 45-48 
Emma Fjällström (C)  
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD) 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 46-47 
 Isac Lundgren, IT-utvecklare § 48 
 Marie Ekström, grundskolechef §§ 49-50 
 Kajsa Hansdotter, elevhälsochef §§ 50-51 
 Tomas Eliasson, gymnasiechef § 52 
  

Utses att justera  Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-05-24 kl 11.00   Paragrafer 45-56 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Ingbritt Martinsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-19 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2021-05-24 Datum då anslag  2021-06-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-19

 
  

BUB § 45 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUB § 46 Tertialrapport per 2021-04-30 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 8,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,9 procent, 
 
att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt  
 
att godkänna lämnad rapport. 
 
Vidare beslutar barn- och utbildningsberedningen  
 
att notera informationen om resultatdialog och att presidiet tar med de 
inspel från beredningen till resultatdialogen. 
 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter april månad var 149,0 mnkr vilket motsvarar 32,3 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent. Detta motsvarar en 
avvikelse med 4,7 mnkr till och med april månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 469,9 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -8,6 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -1,9 procent.  

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 8,1 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 0,4 mnkr, motsvarande 0,3 procent 

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 3,7 procent 

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 5,8 procent 

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,8 mnkr, 
motsvarande 0,9 procent 
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 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 2,9 procent 

 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 8,1 mnkr, motsvarande 10,7 
procent 

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

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

Sektorns investeringsutfall efter april månad var 0,3 mnkr vilket motsvarar 5,3 
procent av helårsbudgeten.  

Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,4 mnkr vilket motsvarar budget.  

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. 

Barn- och utbildningsberedningen diskuterar resultatdialogen och lyfter särskilt 
fram områdena skolresultat, skolnärvaro, återtagande efter pandemin samt 
ekonomin för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-05-11. 
Budgetuppföljning 2021-04 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-04 per ansvar. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan elevhälsa. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan förskola. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan grundskola. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan gymnasieskola. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 47 Direktupphandling 2021, kvartal 1 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/57 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för barn och utbildningssektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet 2021-05-04, § 157. 

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 
direktupphandlingar 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 
upphandlingsavdelningen 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 annonsering även ske på allmän tillgänglig 
databas.  

Under kvartal 1 har totalt två direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 115 195 kr. Inga direktupphandlingar 
över 100 tkr har gjorts.  

Av direktupphandlingarna var en konkurrensutsatt och dokumenterad, 35 456 kr, 
och en saknades det uppgift på, 79 739 kr. Direktupphandlingen som uppgift 
saknas på avser avtal som är tecknade för länge sedan och där fakturorna kommer 
kvartalsvis. Avtalet avser journalföringssystem för elevhälsan.  

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sektorn fortsätter med informationsinsatser kring följsamhet till beslutad 
inköpsrutin vid såväl administratörs- som ledningsmöten samt vid övergång till 
beställarmodell inom kommunen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-05-10. 
Direktupphandlingar 2021 kvartal 1 – barn- och utbildningssektorn.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare  
Sektorsekonom 
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BUB § 48 Leda digitalisering - utbildning 
Dnr Bun 2019/32 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som en del av antagen digitaliseringsstrategi för skolväsendet i Eksjö kommun går 
barn- och utbildningsberedningens ledamöter och ersättare igenom Skolverkets 
utbildning ”Leda Digitalisering”. På dagens sammanträde är det femte delen som 
handlar om ”Digitala ekosystem”. 

Barn- och utbildningssektorn har nominerats till ”Guldtrappan 2021” – en 
kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när 
det gäller skolutveckling i en digital samtid. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Isac Lundgren, IT-utvecklare, 2021-05-04. 
      

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 49 Lovskola - information 
Dnr Bun 2021/23 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan 1 augusti 2017 är huvudmannen skyldig att erbjuda lovskola minst 50 
timmar per läsår för elever i årskurs 8 som riskerar att under årskurs 9 inte bli 
behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och för elever som gått 
ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program. 

Lovskolan förläggs till juni månad. Den prövning som eleven i årskurs 9 har rätt 
till efter lovskola ska ske i anslutning till obligatoriskt anordnad lovskola. Elever 
som uppnår behörighet i lovskolan i juni ska vara med i första 
antagningsprocessen till gymnasieskolan. 

Lovskolan ingår i grundskolan och inget statsbidrag utgår. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-05-10. 
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BUB § 50 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 bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven, barns och ungas läsning, nya timplaner, språkval i 
mellanstadiet, tioårig grundskola, fler unga som ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, samarbete om psykisk ohälsa och pandemins konsekvenser 
inom utbildningsområdet. 
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BUB § 51 Folkhälsoenkät Ung 2020 - information 
Dnr Bun 2021/55 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun följer i dagsläget upp det barn- och ungdomspolitiska arbetet med 
resultatet från Folkhälsoenkät Ung. Enkäten genomförs vart tredje år för samtliga 
elever i årskurs 9 och årkurs 2 på gymnasiet. Enkäten genomfördes hösten 2020 
och samordnas av Region Jönköpings läns Folkhälsoutvecklare. Resultaten 
sammanställs i en gemensam länsrapport samt i kommunspecifika rapporter som 
publicerades i slutet av april 2021. 

Rapporten visar i stora drag att ungdomar i Eksjö kommun mår bra och ser ljust 
på sin framtid. Resultaten visar också en viss ökning i ungdomars konsumtion av 
både alkohol, snus och energidryck. Även sexuellt ofredande är ett område med 
negativ utveckling som uppmärksammas i kommunrapporten.   

Resultaten kommer återkopplas till eleverna som deltog. Kommunens barn- och 
ungdomspolitiska råd kommer att diskutera hur resultaten ska redovisas i 
kommunen. Sektorerna kommer få i uppdrag att utifrån resultaten ge förslag på 
åtgärder och insatser. Ledningsgruppen för grundskola respektive gymnasium 
kommer fördjupa sig i resultaten under hösten 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef, 2021-05-07. 
Folkhälsoenkät Ung 2020 kommunrapport Eksjö. 
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BUB § 52 Information från Eksjö Gymnasium 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasium har från och med 10 maj återgått till närundervisning för 
samtliga årskurser. Studentavslutningen kommer att ske på ett coronasäkert sätt 
medan balen är inställd.  
 
Information om antagningsläget och prognoser inför läsåret 2021/2022 och vad 
det kan innebära för intäkter och utgifter när det gäller interkommunala 
ersättningar.  
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BUB § 53 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

 Inbjudan till Rektorsakademin i Jönköpings län 
 Tillsyn från Arbetsmiljöverket ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i 

politikerstyrda organisationer”  
 Inställd skolchefs- och presidieträff 
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BUB § 54 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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BUB § 55 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd är tillsvidare inställda på grund av coronapandemin. 
 
Utsedda kontaktpolitiker för dialog med respektive rektor för att bibehålla 
kontakten med förskolan/skolan. 
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BUB § 56 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda  
i Sverige för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
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