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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-17

 
  

BUB § 117 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUB § 118 Budgetuppföljning per 2021-10-31 - 
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 0,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,1 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter oktober månad var 382,8 mnkr vilket motsvarar 81,7 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 7,7 mnkr till och med oktober månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 469,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -0,6 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -0,1 procent.  

• Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 11,9 procent 

• Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 1,7 mnkr, motsvarande 1,4 procent 

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

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

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

• Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,7 procent 

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,7 mnkr, motsvarande 8,5 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 3,0 procent 
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• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,3 mnkr, 
motsvarande 4,9 procent 

Sektorns investeringsutfall efter oktober månad var 3,4 mnkr vilket motsvarar 
52,6 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. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-11-09. 
Budgetuppföljning 2021-10 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-10 per ansvar.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 119 Direktupphandling 2021, kvartal 3 – 
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 i maj (Ks §157, 2021-05-04). 

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 
internkontrollplanen.  

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 3 har totalt nio direktupphandlingar mellan 25 000–100 000 kronor 
kontrollerats. Beloppet uppgick till totalt 507 605 kronor. Mellan  
100 001–250 000 kronor har en direktupphandling kontrollerats. Beloppet 
uppgick till 146 084 kronor. Inga direktupphandlingar över 250 000 kr har gjorts.  
 
Av direktupphandlingarna var fyra konkurrensutsatta och dokumenterade, 
273 542 kronor, två var enbart dokumenterade, 101 814 kronor, och tre saknades 
det uppgifter på, 132 250 kronor. 
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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, 2021-10-22. 
Direktupphandlingar barn- och utbildningssektorn kvartal 3 2021.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom 
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BUB § 120 Verksamhetsplaner och internbudget - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2022 för barn- och 
utbildningssektorn. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog kommunfullmäktige 
en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner för år 2021. Verksamhetsplanerna ska revideras 
och tas upp för beslut årligen inför varje nytt år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget 

 

Eksjö kommuns vision är ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommun-
programmet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska 
uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens 
verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för 
att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogrammet har en 
tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
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styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-21 (Kf § 182) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §320, 2021-09-28) framgår att till barn- och 
utbildningssektorns ram uttala: 

• att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt 
minskade intäkter från migrationsverket  

• att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning  
• att resurser för ökad andel förskollärare tillförs  
• att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass  
• att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs  
• att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att 

ha delårseffekt 2024  
• att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden  
• att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan  
• att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti  
• att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan  
• att utökning av lärare på estetprogram sker  
• att resurser för kompetensutveckling av personal inom 

måltidsorganisationen tillförs  
• att utökning av psykologtjänst sker  
• att ökade resurser för läromedel tillförs  
• att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 

sektorerna tillförs 
 

Sektorns startram 2021 var 450,7 mnkr och startram 2022 är 487,8 mnkr. 
Förändringen kan sammanfattas i följande orsaker: 

• Förändringar på grund av löneökningar, kapitalkostnader 2021 
med mera +17,8 mnkr 

• Förändringar på grund av löneökningar 2022 +2,7 mnkr 
• Politiska prioriteringar, föregående budgetprocess +3,4 mnkr  
• Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet +12,1 mnkr  
• Politiska prioriteringar, ökad ambition + 8,6 mnkr  
• Politiska prioriteringar, neddragning/effektivisering -2,4 mnkr  
• Tillfälliga medel under 2021 -5,1 mnkr   

 
Sektorns investeringsram uppgår till 7,4 mnkr år 2022. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-11-10. 
Internbudget barn- och utbildningssektorn 2022. 
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg 2022. 
Verksamhetsplan grundskola, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola 2022. 
Verksamhetsplan gymnasieskola, gymnasiesärskola 2022. 
Verksamhetsplan barn- och elevhälsa 2022. 
Verksamhetsplan måltidsenheten 2022. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 121 Riktlinjer för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 
Dnr Bun 2021/143 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Eksjö kommuns riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med 2022-01-01.  

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: 

• Ansökan om plats görs via kommunens e-tjänst. Omplaceringar görs i 
regel en gång om året, i augusti, och beslutas av berörd rektor. 

• Barn som bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner erbjuds inte plats i 
de olika kommunernas verksamhet. Huvudregeln är att erbjuda placering i 
en kommun. 

• Föräldralediga kan välja att barnet ska gå även under grundskolans lov. 
Platsen blir avgiftsbelagd och debiteras under minst två månader enligt 
gällande avgiftstaxa. Under veckorna 28-31 är barn lediga från förskolan. 

• Familj som har plats i den avgiftsfria allmänna förskolan och som önskar 
övergå till en betalplats ska meddela detta via Eksjö kommuns e-tjänst, 
senast en månad innan det ska börja gälla. 

• I förskolorna på Galaxen i Eksjö tätort finns dygnet runt öppen 
verksamhet (Månen) för familjer som har behov av omsorg på kvällar, 
nätter och helger. Ansökan om plats lämnas via Eksjö kommuns e-tjänst. 
Detta gäller även familjer som har sitt barn placerat under dagtid på 
förskolorna i Galaxen.  

• När schematider och inkomstuppgift är inskickade kan introduktionen 
börja i förskoleverksamheten enligt överenskommet datum. 
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• Registrering av schematider görs i första hand i appen ”Tieto 
Education”. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-11-11. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
Administratör förskola 
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BUB § 122 Norrtullskolans lokaler - information 
Dnr Bun 2021/146 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Kommunfastigheter AB och barn- och utbildningssektorn har fått i 
uppdrag att utreda tre olika alternativ för ny-, om- och tillbyggnad av 
Norrtullskolan för att möta dagens och morgondagens behov av lokaler.  

Norrtullskolan är byggd 1955 med en arkitektur som speglar dåtidens standard 
och funktionalitet. Skolan är en gedigen byggnad med tegelfasad, kalkstenstrappor 
och klassrum i långa korridorer. Skolan har väldigt få grupprum och andra ytor 
som kan användas på ett flexibelt sätt i undervisningen kopplat till de behov som 
finns att bedriva en modern pedagogik. Skolan behöver utökas för att ersätta de 
moduler som finns på skolan och för att ersätta fritidslokaler (Dackehuset). Även 
skolans kök och matsal behöver utökas. 
 
Norrtullskolan har stora behov av att förbättra tillgängligheten. Det finns två 
trapphus och en hiss (byggd 1997) samt flera halvtrappor som måste passeras för 
att komma till de olika våningsplanen. Skolan består av elva olika våningsplan/ 
etager som det bedrivs undervisning på och ytterligare fyra nivåer som används till 
annat på skolan. Till exempel går det inte att ta sig till fyra av klassrummen, 
fritidshemmets lokaler, skolsköterska, slöjd och musiksal om du sitter i en rullstol. 
Vid ombyggnationen av skolan ska lokalerna tillgodose en samlad elevhälsa, det 
vill säga att elevhälsans professioner samlas på ett ställe i skolan, att skolan har en 
tydlig entré samt att arbetsplatser och personalrum erbjuds med plats för skolans 
personal.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB.  
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BUB § 123 Introduktionsprogram Eksjö 
Gymnasium - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Introduktionsprogrammen ger elever som saknar behörighet till gymnasiet 
möjlighet att få betyg och bli behörig för att söka ungdomsgymnasiet eller 
komvux alternativt förbereda sig inför arbetsmarknaden eller gå vidare till 
annan utbildning. 
 
På Eksjö Gymnasium erbjuds fyra olika introduktionsprogram: individuellt 
alternativ, språkintroduktion, yrkesintroduktion och programinriktat val. 
Utbildningen anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar och behov. 
 
Framgångsfaktorer och utmaningar på introduktionsprogrammen redovisas 
för barn- och utbildningsberedningen. 
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BUB § 124 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchef om följande: 

• Kyckling från Kronfågel 
• Klagomål på skolmaten på Eksjö Gymnasium 
• Fördjupningskurser på Eksjö Gymnasium  
• Samarbete med Kommunalt aktivitetsansvar, KAA 
• Granskningsrapport av elevers förutsättningar 
• Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
• Lärarförbundets rankning, Eksjö bästa skolkommun i Jönköpings Län 
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BUB § 125 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 § 126 Brukarråd läsåret 2021/2022 - 
information 
Dnr Bun 2021/128 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Brukarråden har nu återupptagits efter ett långt uppehåll på grund av corona- 
pandemin. De politiker som närvarade vid mötena lyfter de frågor som behöver 
belysas i beredningen. 

Kontaktpolitiker informerade om resultatdialogen på Prästängsskolan.  

Beslutsunderlag  
Brukarrådsanteckningar Kvarnarps och Blåsippans förskola 2021-10-25. 
Brukarrådsanteckningar Galaxens förskola 2021-10-28. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 127 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid, huvudmän för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
 
Statsbidrag för entreprenörskap i skolan, huvudmän för 2020 
Skolverket beslutar att del av erhållet statsbidrag ska återbetalas. 
 
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. 
 
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Klagomål på utbildning 
Information om inkommet klagomål på utbildning, daterat 2021-10-12. Svar från 
grundskolechef redovisas. 
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