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Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 

Anders Pansell (KD), vice ordförande 
Stig Axelsson (S) 
Christina Bladh (S) 
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Ersättare Emma Fjällström (C) 

Helena Möller (SD) 
Lars Ugarph (M) 
Regina Rosell (V) 

 

Tjänstemän Marie Larsson, sekreterare 
Bengt-Olov Södergren, skolchef 
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Isac Lundgren, IT-utvecklare § 110 
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Malin Claesson, HR-chef § 113 
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BUB § 106 Godkännande av föredragningslistan 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUB § 107 Budgetuppföljning per 2020-09-30 - 
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 -17,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 
– 4,0 procent. 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning 

Sektorns driftutfall efter september månad var 336,7 mnkr vilket motsvarar 76,9 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75,0 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med -7,5 mnkr till och med september månad. 

Sektorns helårsprognos för driften är 455,6 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -17,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är -4,0 procent. En huvudorsak, -9,9 mnkr, till att sektorns 
helårsprognos avviker negativt går att hänföra till budgetavvikelser inom IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. 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 avvecklingskostnader 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 3,4 mnkr, motsvarande 3,0 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 5,3 procent 

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

• Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,0 mnkr, 
motsvarande 3,2 procent 

• Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 9,4 procent 
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• Gymnasieskola, inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 9,6 mnkr, motsvarande 14,0 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,3 mnkr, 
motsvarande 4,0 procent 

• Sektorsövergripande prognostiseras till -5,3 mnkr, motsvarande 21,4 
procent 

 
Sektorns investeringsutfall efter september månad var 1,7 mnkr vilket motsvarar 
24,9 procent av helårsbudgeten. 

Sektorns helårsprognos för investeringar är 6,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med +0,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är +0,0 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. 

Barn- och utbildningsberedningen önskar information om resultatet av det 
strukturarbete som pågår på Hunsnässkolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2020-10-13. 
Budgetuppföljning per 2020-09-30. 

 
 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 108 Direktupphandling 2020, kvartal 3 - 
barn- och utbildningssektorn 

Dnr Bun 2020/59 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning 

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, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Under kvartal tre har totalt sex direktupphandlingar mellan 25-100 tkr 
kontrollerats. Inga direktupphandlingar över 100 tkr har gjorts. 

Av fakturorna var en enbart dokumenterad, tre konkurrensutsatta och 
dokumenterade, två saknades det uppgift på. De fakturor som uppgift saknas på 
avser avtal som är tecknade för länge sedan och där fakturorna kommer 
kvartalsvis. Fakturan som enbart är dokumenterad är en faktura där det enbart 
fanns den valda leverantören som kan leverera tjänsten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2020-10-06. 
 
 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare, ekonomi- och upphandlingsavdelningen. 
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BUB § 109 Forskningsprojekt TIMA - tidiga 
insatser i matematik och avkodning 

Dnr Bun 2020/123 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Eksjö kommun deltar tillsammans med Tranås kommun i forskningsstudien 
TIMA, tidiga insatser i matematik och avkodning, vid Linköpings universitet. 

Studien är en utvärdering av två specialpedagogiska träningsprogram, ett i 
matematik och ett i avkodning. Studien påbörjades under vårterminen 2020 och 
kommer att avslutas höstterminen 2022. 

Barn- och utbildningsberedningen ser det önskvärt med en återkoppling angående 
projektet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2020-10-06. 
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BUB § 110 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 tredje delen som handlar om ”Effektkedjan”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Isac Lundgren, IT-utvecklare, 2020-10-07. 
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BUB § 111 Programutbud Eksjö Gymnasium 
läsåret 2021/2022 

Dnr Bun 2020/127 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola vid Eksjö Gymnasium läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning 

Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 innebär att följande program och 
inriktningar erbjuds: 

Gymnasieskola 

Yrkesprogram 

EE El- och energiprogrammet 
Dator- och kommunikationsteknik 

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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NA Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap (inklusive profil Medicinteknik) 
Naturvetenskap och samhälle 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskap 

TE Teknikprogrammet 
Design- och produktutveckling 
Informations- och medieteknik 

IM Introduktionsprogram 
Programinriktat val 

Yrkesintroduktion 
Mot Byggprogrammet 
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 Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 har samma struktur som inför läsåret 
2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2020-10-12. 
 
 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef 
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BUB § 112 Information från Eksjö Gymnasium 

Dnr Bun 2019/161 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att ge Eksjö Gymnasium uppdrag att se över inriktning på elprogrammet med 
återredovisning på nästa månads beredningsmöte, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information om intäkter och utgifter när det gäller interkommunala ersättningar, 
IKE, på Eksjö Gymnasium och gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021. 

Utfallet för IKE för höstterminen är nu konstaterat då Eksjö Gymnasium erhållit 
aktuella fakturor från andra kommuner samtidigt som gymnasiet sammanställt 
intäkterna för de elever från andra kommuner som går på skolan. 

Vidare presenteras tagna åtgärder, positiva tendenser samt de utmaningar som 
Eksjö Gymnasium står inför. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2020-10-12. 
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BUB § 113 Personaluppföljning - information 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av statistik och information kring följande: 

• Antal medarbetare 

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaro 

• Arbetsskador/tillbud 

• Sjuklönekostnader 

Barn- och utbildningsberedningen ser det önskvärt att statistiken kompletteras 
med historiska siffror. 
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BUB § 114 Verksamhetsplaner - barn- och 
utbildningssektorn 

Dnr Bun 2020/17 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning 

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. 

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas verksamhetsplaner, där respektive verksamhet anger vad de kan bidra 
med för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 

Varje enhet/avdelning arbetar sedan utifrån sektorns verksamhetsplan fram sin 
verksamhetsplan. Det är respektive enhetschef som beslutar om arbetsplatsens 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska anmälas till kommunstyrelsen för att 
förtroendevalda ska kunna vara delaktiga i hela kedjan och se den röda tråden från 
kommunprogrammets effektmål till den enskilda arbetsplatsens aktiviteter. 

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 (Ks § 37) att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner. 

Barn- och utbildningssektorn har arbetat fram verksamhetsplaner på enhetsnivå. 
Respektive chef/rektor har en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-10-07. 
Verksamhetsplan – Galaxens förskolor och Hults förskola. 
Verksamhetsplan – Förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret. 
Verksamhetsplan – Förskolorna Blåsippan och Kvarnarp. 
Verksamhetsplan – Förskolan Kullalyckan, pedagogisk omsorg Delfinen, 
Korallen och Krokodilen. 
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Verksamhetsplan – Förskolorna Baronen, Slottet, Sunnanäng, 
pedagogisk omsorg Värne. 
Verksamhetsplan – Förskolorna Skogsgläntan, Getingen och Bullerbyn. 
Verksamhetsplan – Norrtullskolan. 
Verksamhetsplan – Linnéskolan. 
Verksamhetsplan – Grevhagsskolan. 
Verksamhetsplan – Prästängsskolan. 
Verksamhetsplan – Hunsnässkolan. 
Verksamhetsplan – Hult- och Höredaskolan. 
Verksamhetsplan – Ingatorpsskolan. 
Verksamhetsplan – Furulundsskolan. 
Verksamhetsplan - Måltidsenheten. 

 
 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
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BUB § 115 Resultatdialog - information 

Dnr Bun 2020/122 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens presidium har haft resultatdialog med barn- och 
utbildningssektorns presidium 2020-09-28. 

Resultatdialogerna 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 frågor för sektorerna diskuteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-10-08. 
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BUB § 116 Besök från Eksjö gymnasiesärskola - 
information 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Särskolan är i Sverige en skolform för elever som inte klarar skolgång i grund- 
eller gymnasieskolan på grund av utvecklingsstörning eller som på grund av en 
förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning. 

 
Gymnasiesärskolans uppdrag har ett brett syfte där eleverna ska förberedas för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier. Ska också ge en god grund för personlig 
utveckling och ge eleverna verktyg för ett mer aktivt deltagande i samhällslivet. 

 
Eksjö Gymnasiesärskola har tre nationella program och ett individuellt program. 

 
Vidare informeras barn- och utbildningsberedningen om gymnasiesärskolans 
personal- och elevantal samt de utmaningar som gymnasiesärskolan står inför. 
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BUB § 117 Sammanträdesplan 2021 - information 

Dnr Bun 2020/124 

Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdesdagar för 2021 avseende utskott, nämnder, 
beredningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdagar för ledningsutskott, 
beredningar och kommunstyrelse. Kommunfullmäktige har fastställt 
sammanträdesdagar för nämnder och kommunfullmäktige. 

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsberedningen/nämnden 2021: 

• 10 februari, kl. 15.30 

• 17 mars, kl. 15.30 

• 21 april, kl. 13.00 

• 19 maj, kl. 15.30 

• 16 juni, kl. 15.30 

• 18 augusti, kl. 13.00 

• 15 september, kl. 13.00 

• 13 oktober, kl. 13.00 

• 17 november, kl. 13.00 

• 15 december, kl. 15.30 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-10-09. 
Sammanträdesplan 2021. 
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BUB § 118 Information från skolchef 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Skolchefen informerar om följande: 

• Dialog med SPSM 

• Föreläsning och workshop kring forskningsprojekt om framgångsfaktorer I 
undervisningen 

• Föreläsning Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Två rektorer har under hösten avslutat rektorsprogrammet  

• Föräldrasammankomster med anledning av Covid-19 

• Barn- och elevutveckling 
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BUB § 119 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 § 120 Brukarråd - information 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 

Storbrukarråd har genomförts i Mariannelund och i Eksjö. De politiker som 
närvarade lyfter de frågor och synpunkter som behöver belysas i beredningen. 

Beslutsunderlag 

Storbrukarråd, östra kommundelen, 2020-10-08. 
Storbrukarråd, västra kommundelen, 2020-10-15. 
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BUB § 121 Anmälningsärende 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning 

Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 

Klagomål gällande elevhälsa 
Inkommet klagomål till barn- och utbildningssektorns elevhälsa 2020-10-16. 
Diarienummer Bun 2020/121. 

Incidentrapportering 
Vid inbrott på Eksjö Gymnasium 2020-09-12-13 stals bland annat en dator med 
ett USB-minne innehållande känsliga personuppgifter. Händelsen är anmäld till 
Datainspektionen och stölden är polisanmäld. 

Incidentmejl från Tieto Education (system för frånvaro-, närvaro- och 
schemahantering) gällande fel i programvara. Bedöms efter utredning inte som 
incident. 

Överklagan skolplacering 
Eksjö kommun har tagit emot en överklagan gällande beslut om skolplacering. 
Diarienummer Bun 2020/107. 

 
 
 


