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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-15

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsberedningen 
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren kl. 13:00-17:45 

 Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter,  
 ersättare och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.  
 

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)  
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Emma Fjällström (C)  
Lars Ugarph (M) 
Roddy Brun (KD) 
Magnus Alm (L) 
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD) 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 
    Bengt-Olov Södergren, skolchef 

 Nina Dahl, sektorsekonom §§ 87-93 
 Marie Ekström, grundskolchef § 91-92 
 Tomas Eliasson, gymnasiechef § 93 
 Kajsa Hansdotter, elevhälsochef § 96 

 
Utses att justera  Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-09-20 klockan 11.00   Paragrafer 86-100 
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 2021-09-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2021-09-20 Datum då anslag  2021-10-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-15

 
  

BUB § 86 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsberedningen gratulerar sektorn till utmärkelsen Guldtrappan 2021 
och tackar alla medarbetare för de insatser som görs i samband med det framgångsrika 
arbetet med digitaliseringen av skolan. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-09-15
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BUB § 87 Delårsrapport per 2021-08-31 - 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 3,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,8 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter augusti månad var 301,6 mnkr vilket motsvarar 64,5 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 10,0 mnkr till och med augusti månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 471,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -3,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -0,8 procent.  

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 11,8 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 0,8 mnkr, motsvarande 0,7 procent 

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 7,3 procent 

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

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,0 procent 

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,3 procent 

 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,8 mnkr, motsvarande 8,9 
procent 

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 2,4 procent 
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 Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 2,4 procent 

Sektorns investeringsutfall efter augusti månad var 2,0 mnkr vilket motsvarar 30,3 
procent av helårsbudgeten. 
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,4 mnkr vilket motsvarar budget.  

I juni betalades det ut 2 tkr i engångsbelopp för all personal som tillhör 
Lärarförbunden. Detta finns med i prognosen men sektorn har inte fått 
budgetkompensation för det ännu, när sektorn får kompensation kommer 
prognosen att förbättras.  
 
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 Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-09-10. 
Budgetuppföljning BUS 2021-08 per verksamhet. 
Budgetuppföljning BUS 2021-08 per ansvar. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan elevhälsa. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan förskola. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola. 
Uppföljning och analys verksamhetsplan gymnasieskola.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 88 Statsbidrag redovisning - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/96 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen, samt 
 
att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av statsbidrag från Skolverket som finansierar en stor andel av barn- 
och utbildningssektorns budget. 2021 finansieras 6,3 procent av budgetramen via 
intäkter från Skolverket. De flesta statsbidrag återfinns inom grundskolan, där 
likvärdig skola är det enskilt största och finansierar 7,4 procent av grundskolans 
budget.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-09-09.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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BUB § 89 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om arbetet kring pågående budgetprocess 2022-2024.  
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BUB § 90 Resultatdialog - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/93 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningens presidie och skolchef är inbjudna till höstens 
resultatdialog. Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad 
dialog om både aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av 
verksamhetens grunduppdrag och effektmålen i kommunprogrammet. 
 
Barn- och utbildningsberedningen diskuterar resultatdialogen och lyfter särskilt 
fram områdena skolresultat inom förskola, grundskola och gymnasieskola, barn 
och unga med särskilda behov, samverkan med sociala sektorn, 
kompetensförsörjningen samt gymnasiesamverkan på höglandet.  
 
Presidie och skolchef tar med inspel till resultatdialogen. 

Beslutsunderlag  
Inbjudan till resultatdialog från kommunstyrelsens presidie. 
Utdrag ur genomlysning, avvikelseanalys budget 2022-2024 – barn- och 
utbildningssektorn. 
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BUB § 91 Måluppfyllelse pojkars resultat – 
information  
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Med utgångspunkt från Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna 
behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan” informeras det om troliga 
orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan än flickor och vilka insatser 
skolan arbetar med. 
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BUB § 92 Lovskola 2021 - utvärdering 
Dnr Bun 2021/23 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under nio 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 slutat årskurs nio att de genom prövning uppnår 
kraven för minst E. 

I år genomfördes lovskolan både på Furulundsskolan och på Prästängsskolan. 
Tidigare år har Furulundsskolans elever åkt in till Eksjö, men på grund av 
pandemin genomfördes lovskolan på respektive skola. Detta föll väl ut och den 
organisationen kan vara att föredra även framöver under förutsättning att det går 
att rekrytera lärare till båda skolorna.   

Totalt var 39 elever anmälda till lovskolan, varav sju elever på Furulundsskolan. 
De allra flesta eleverna i både årskurs åtta och nio läste matematik. I engelska 
varierade elevantalet mellan fyra och sex. I svenska och svenska som andra språk 
deltog fyra till sex elever varje dag. I stort sett alla elever fullföljde lovskolan. 

Ett antal elever som slutat årskurs nio prövade för att nå betyget E i något av 
ämnena engelska och matematik. Totalt 19 elever genomförde prövning i 
matematik, varav fem nådde kunskapskraven för E. En elev prövade i engelska 
och nådde kunskapskraven för E. Ingen elev prövade i svenska eller svenska som 
andraspråk, då de var alltför långt ifrån att nå kunskapskraven för E. Sammanlagt 
sex elever blev behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.  

I utvärderingen som gjorts med eleverna är de allra flesta nöjda med såväl 
lovskolan i stort, upplägget, lärarnas och sin egen insats.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-09-08. 
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BUB § 93 Eksjö Gymnasium IKE-prognos 2021 - 
information 
Dnr Bun 2020/127 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om intäkter och utgifter när det gäller interkommunala ersättningar, 
IKE, på Eksjö Gymnasium läsåret 2021/2022. 
 
Vidare presenteras vidtagna åtgärder, positiva tendenser samt de utmaningar som 
Eksjö Gymnasium står inför.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-09-06. 
      

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-09-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 94 Gymnasiesamverkan Höglandet - 
information 
Dnr Bun 2021/94 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen, samt 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Frågan om en fördjupad samverkan mellan höglandskommunernas gymnasie-
skolor har aktualiserats under de senaste åren. På tjänstemannanivå har samtal 
förts kring behovet av en fördjupad gymnasiesamverkan på höglandet. Även 
Tranås kommun har visat intresse för att ingå i denna samverkan.  
 
Höglandskommunerna och Tranås kommun har fått i uppdrag av kommun-
direktörerna, genom Höglandsförbundets arbetsutskott, att genomföra en 
utredning avseende gymnasiesamverkan på höglandet inklusive Tranås kommun. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-09-07. 
Beslut Arbetsutskottet, 2021-06-18.  
Utredningsdirektiv Gymnasiesamverkan Höglandet 2021-06-08. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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BUB § 95 Resultatdialoger plan 2021/2022 - 
information 
Dnr Bun 2021/92 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Plan för resultatdialogerna läsåret 2021/2022. Forum för lärande samtal om 
skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Syftet är att stödja skolans systematiska kvalitetsarbete, samtala om organisation, 
skolutvecklingsprocesser, förutsättningar och lärande för att skapa delaktighet och 
kunna ge rätt stöd i det fortsatta arbetet. 

Läsårets resultatdialoger kommer att utgå från verksamhetsplanerna och även 
fokusera på barn/elever i behov av särskilt stöd, samverkan med sociala sektorn 
och tillväxt- och utvecklingssektorn samt kompetensförsörjning. 

Inbjudan skickas till respektive kontaktpolitiker med tid och plats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021- 
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BUB § 96 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.  
 
Information om bland annat nationell plan för trygghet och studiero i skolan, 
läromedelsutredningen, ämnesbetyg på gymnasiet 2025, nationellt 
professionsprogram som ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre 
kompetensutveckling under hela yrkeslivet, skolinspektionens granskning av 
distansundervisning samt skolverkets uppföljning av förskoleverksamhet.  
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BUB § 97 Barn- och elevutveckling - information 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag  
Statistik barn- och elevutveckling 2021-09-08. 
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BUB § 98 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchef om följande: 

 Planering för kommande berednings- och nämndsammanträde 
 Utmärkelsen Guldtrappan 2021, juryns motivering  
 Hypergene - digitalt stödsystem för att underlätta systematiskt 

kvalitetsarbete 
 Kvalitetsstrateg för beslutsstöd/verksamhetssystem 
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BUB § 99 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

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

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-09-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 100 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Klagomål på utbildning 
Information om inkommet klagomål på utbildning daterat 2021-08-31. 

Incidentrapportering 
Person får sms om en elev som det inte finns någon koppling till. Fel mobil-
nummer är registrerat i systemet vilket åtgärdas och ärendet avslutas. 
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