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 Val av justerare   

§ 101 Godkännande av föredragningslista  4 

§ 102 Budgetuppföljning 2021 - barn- och utbildningssektorn 2021/19 5 
- 
6 

§ 103 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2022/2023 - barn- och 
utbildningssektorn 

2021/114 7 
- 
8 

§ 104 Nifsarpsskolan - motion 2021/105 9 
- 
11 

§ 105 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns barnomsorg - motion 2021/28 12 
- 
13 

§ 106 Tillagningskök förskolan Skogsgläntan 2021/113 14 

§ 107 Fristående förskola, byte av huvudman - barn- och 
utbildningssektorn 

2021/106 15 
- 
16 

§ 108 Sommaromsorg  2021, utvärdering 2021/62 17 

§ 109 Barngruppers storlek och sammansättning - information 2021/117 18 

§ 110 Barnomsorg på obekväm arbetstid - information  19 

§ 111 Personalstatistik 2021 - information 2021/68 20 

§ 112 Resultatdialog med kommunstyrelsen - information  21 

§ 113 Sammanträdesplan 2022 - information 2021/111 22 

§ 114 Information från skolchef  23 

§ 115 Information om lokaler, fastigheter och skolgårdar  24 

§ 116 Anmälningsärende  25 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-13

 
  

BUB § 101 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 102 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - 
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 2,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 0,6 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter september månad var 343,7 mnkr vilket motsvarar 73,5 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75,0 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 6,8 mnkr till och med september månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 470,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med -2,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -0,6 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 1,3 mnkr, motsvarande 1,1 procent 

• Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,0 mnkr, 
motsvarande 7,2 procent 

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

• Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent 

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

• Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 6,4 mnkr, motsvarande 8,1 
procent 

• Gymnasiesärskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 2,2 procent 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 
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• Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 3,5 procent 
 

Sektorns investeringsutfall efter september månad var 3,1 mnkr vilket motsvarar 
48,3 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, 2021-10-06. 
Budgetuppföljning 2021-09 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-09 per ansvar.   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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BUB § 103 Programutbud Eksjö Gymnasium 
läsåret 2022/2023 – barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/114 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen  

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och gymnasiesärskola vid 
Eksjö Gymnasium läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2022/2023 skulle innebära 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 

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 Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2022/2023 har samma struktur som inför läsåret 
2021/2022. Skillnaden är att inriktningen informations- och medieteknik på 
teknikprogrammet inte kommer att erbjudas. Skolan satsar på design- och 
produktutveckling med utveckling av olika profiler. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-10-04. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef 
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BUB § 104 Nifsarpsskolan - motion 
Dnr Bun 2021/105 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-11-28. 

Sverigedemokraterna, genom Ulf Svensson, framför i motion 2021-05-26 
följande: På Eksjö Stadshus ägarsamråd 2021-05-25 gavs information om 
Nifsarpsskolan. Den är en privatskola i bolagsform mellan Eksjö kommun och 
andra aktörer, och är en av Eksjö kommuns populäraste skolor, vilket är mycket 
positivt. En skola som har det dubbla söktrycket bland elever som första val i 
förhållande till antal erbjudna platser bidrar till höga antagningspoäng.  

Under flera år har just elever som är praktiker blivit skolans bästa elever som gått 
ut ur gymnasiet som kursettor.  

Elever som nu kan ha det rätta handlaget, men som har haft det lite svårare att ta 
till sig teoretiska kunskaper i grundskolan på grund av olika omständigheter, har 
nu svårt att över huvud taget bli antagna till någon av utbildningarna genom att 
skolan nu blivit så populär.  

Samtliga elever med rätt handlag från denna skola oavsett vald yrkeslinje, har 
oftast arbete långt innan de slutfört sin skolgång, vilket har medfört vissa positiva 
problem men som löst sig mellan skolledning, arbetsgivare och elev genom 
gemensamma överenskommelser och avtal. Det vore mycket olyckligt om skolan 
och yrkesbranschen skulle tappa dessa elever med gedigna egenskaper.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen 
ger uppdrag åt Eksjö Stadshus AB att, tillsammans med ägare på Nifsarpsskolan, 
se över processen i samband med ansökningen för elever som är praktiker, men 
inte uppfyller de teoretiska kraven ges möjlighet att bli antagna till skolans 
yrkesprogram. 

Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-30, framgår bland annat följande: I 
gymnasieförordningen, som beslutas av regeringen, regleras hur urval till 
nationella program och nationella inriktningar ska göras. Där anges att de sökande 
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tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program eller till en sådan 
nationell inriktning som börjar det första läsåret. Om antalet platser är färre än 
antalet sökande som tas emot i första respektive andra hand, ska ett urval göras. 
Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och opartiskt. 
Platserna ska fördelas mellan de sökande med slutbetygen från grundskolan som 
grund. 
 
Behörig till gymnasieskolans yrkesprogram är eleven om den har betyg i svenska, 
engelska, matematik samt fem andra grundskoleämnen. Eleven kan vid avsaknad 
av något av nämnda betyg antas som IMV-behörig. IMV är formellt en utbildning 
under introduktionsprogrammen men kan förläggas på nationella program. För att 
vara IMV-behörig krävs dock alltid att eleven har avgångsbetyget lägst E i ämnet 
svenska eller svenska som andraspråk.  
 
I gymnasieförordningens 5 kap 8 § regleras urvalen. Vid urval bland behöriga 
sökande till en särskild variant i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn 
tas till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom 
det ämne eller ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot. 
 
I antagningsförfarandet har varje gymnasieskola ett förutbestämt antal platser till 
respektive utbildning, beslutat i antagningsnämnd eller motsvarande.  I 
gymnasieförordningens 7 kap 3 § anges att ett begränsat antal platser (fri kvot) ska 
avsättas för de som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 
framför övriga sökande eller om de kommer från skolenheter vilkas betyg eller 
omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Det är 
respektive huvudman som beslutar om antalet sådana platser. 
 
Antagningsnämnd eller motsvarande kan besluta om utökad organisation (fler 
platser på programmet) men inte frångå de urvalskriterier som finns beskrivna i 
Skollagen. I praktiken innebär detta att fler antal platser ger fler behöriga elever 
plats på programmet. 
 
På vissa yrkesprogram kan specifika antagningsregler finnas utöver de som anges i 
skollagen. Ett av dessa program är Fordonsprogrammet-Transport där Skolverket 
och Trafikverket bestämt att elev som antas till programmet ska vara fullt behörig 
eftersom det på denna utbildning i slutändan handlar om att ta körkort för tungt 
fordon. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-09-30. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27. 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-05-24.  
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Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Ulf Svensson (SD) 
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BUB § 105 Ändrat förfallodatum för Eksjö 
kommuns barnomsorg - motion 
Dnr Bun 2021/28 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-11-28. 

Socialdemokraterna genom Stig Axelsson och Vänsterpartiet genom Johan 
Ragnarsson framför i motion 2021-02-23 följande: Förfallodatum för fakturor till 
Eksjö kommuns barnomsorg är den 25:e alternativt den 26:e varje månad. Två 
stora arbetsgivare, Eksjö kommun själva, liksom Region Jönköpings län, har den 
27:e som löneutbetalningsdag. Förutom dessa finns det även andra arbetsgivare 
som har denna löneutbetalningsdag, exempelvis närliggande kommuner. Denna 
ologiska hantering avseende förfallodatum å ena sidan och löneutbetalning å den 
andra innebär att ett stort antal familjer alltid släpar med sin inbetalning minst två 
bankdagar, ofta fler. 
 
För en familj är det av stor betydelse att vilja göra rätt. Att varje månad veta att 
man betalar in ”för sent” är tärande på självbild och självkänsla och skapar onödig 
oro. Vi vet dessutom att det finns vårdnadshavare som varit i kontakt med 
kommunen och reagerat på att det är så här. 
 
Att flytta förfallodatum till den 30:e (28:e i februari) innebär teoretiskt sett en 
ränteförlust under en månad. Då det i praktiken är så att det stora flertalet betalar 
den 27:e eller 28.e varje månad, är den förlusten troligen av marginell betydelse. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att värdet av 
känslan av att kunna göra rätt för sig och att känslan av minskad oro hos 
barnfamiljerna i kommunen vida överstiger det värde den eventuella 
ränteförlusten skulle innebära. Det skulle också innebära att kommunen för 
medborgarna framstår som en organiserad helhet där den ena handen vet vad den 
andra gör. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar därför  
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att förfallodatum avseende Eksjö kommuns barnomsorg flyttas till den 30:e varje 
månad (28:e i februari). 

När motionen bereds bör förvaltningen också samtidigt se över ifall det finns 
andra typer av avgifter från kommunen med samma ologiska förfallodatum i 
förhållande till löneutbetalningsdagar 
 
Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11, framgår bland annat följande: I motionen 
förs ett resonemang att förändringen innebär en teoretisk ränteförlust för Eksjö 
kommun. Ekonomiavdelningens bedömning är att detta inte har någon betydelse 
för ställningstagandet om förfallodatum för fakturor för Eksjö kommuns 
barnomsorg.  

När kundfakturor skickas från kommunen ställs förfallodatum in. Det sker en 
manuell hantering av detta oavsett om förfallodatum är 25:e, 26:e eller om 
förfallodatum är den 30:e. Ekonomiavdelningen och barn- och utbildningssektorn 
är positiva till att förändra förfallodatum för barnomsorgsfakturor.  

Det är framförallt två målgrupper där fakturor av större volymer skickas, 
barnomsorgsfakturor och äldreomsorgsfakturor. Utbetalningsdatum för pensioner 
sker tidigare i månaden än löneutbetalningar. Avseende äldreomsorgsfakturor är 
det snarare de olika insatsernas period som idag är olika vid respektive 
faktureringstillfälle. Exempelvis vid faktura som går ut till brukare i oktober kan 
den innehålla måltider för september, omvårdnadsavgift för korttid för september 
och omvårdnadsavgift för hemtjänst för oktober. Sociala sektorn håller på att 
implementera ett nytt verksamhetssystem och i samband med detta ses riktlinjer 
och rutiner över för avgifter inom äldreomsorgen för att harmonisera vilken 
månad som olika avgifter avser.  

För övriga kundfakturor bedöms det inte att någon förändring behöver ske.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-10-11. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25. 
Motion från Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V) 2021-02-23.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Stig Axelsson (S) 
Johan Ragnarsson (S) 
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BUB § 106 Tillagningskök förskolan Skogsgläntan 
Dnr Bun 2021/113 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ändra från mottagningskök till tillagningskök på förskolan Skogsgläntan. 

Ärendebeskrivning  
Förskolan Skogsgläntan i Hjältevad har under de senaste åren fungerat som 
mottagningskök. Från och med årsskiftet 2021/2022 föreslås att kocken på 
förskolan ska laga maten på plats. Anledningen till förändringen är att nuvarande 
personal har den kompetens som krävs för tillagning, minskade kostnader för 
transporter, högre kvalitet på maten och att tillagningskök som regel har lägre 
matsvinn än mottagningskök.  

Förändringen innebär inga ökade kostnader för att göra om köket eller 
komplettera med utrustning eftersom det som behövs finns i nuvarande kök. 
Underhållsbehovet påverkas inte och bemanningen blir oförändrad. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Nilsson, måltidschef, 2021-10-01. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Måltidschef, barn- och utbildningssektorn 
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BUB § 107 Fristående förskola, byte av huvudman 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/106 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bolagsbytet för den fristående förskolan Benjamin och därmed 
godkänna Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, FVBU, som ny huvudman 
för förskolan Benjamin. 

Ärendebeskrivning  
Den fristående förskolan Benjamin är belägen i Mariannelund och har 
Mariannelunds frikyrkoförsamling som huvudman. Föreningen Värdefulla Barn 
och Ungdomar (FVBU) har ansökt om bolagsbyte för befintlig förskola och 
ansöker om att ta över huvudmannaskapet för förskolan Benjamin.  

Vid prövning om godkännande har en ägar- och ledningsprövning gjorts för att 
bedöma om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 
 
Vid prövningen av ansökan har följande områden bedömts: 

• Ägar- och ledningskretsen 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Insikt i gällande föreskrifter 
• Sökandens kunskap om förskolans styrdokument 
• Lokal och miljö 

Bedömningen är att FVBU har goda förutsättningar att bedriva förskola med en 
hög kvalitet och som lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar. 
Kommunen har redan idag ett gott samarbete med FVBU och deras förskola 
Fröhuset i Eksjö. Tidigare tillsyn har visat på en hög kvalitet. 

Behov av förskoleplatser i Mariannelund är fortsatt hög så det innebär inga 
negativa följder för kommunen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-10-08. 
Ansökningshandlingar från Föreningen Värdefulla Barn och ungdomar 21-09-13. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef, barn- och utbildningssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 108 Sommaromsorg 2021, utvärdering – 
information  
Dnr Bun 2021/62 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sommaren 2021 anordnade Eksjö kommun sommaromsorg för förskola och 
skolbarnomsorg (fritids) under vecka 28–31. Förskoleverksamheten bedrevs på 
Galaxen och fritidsverksamheten på Grevhagsskolan. I Mariannelund 
samordnades förskola och fritids på Bullerbyn. De fristående förskolorna var med 
i kommunens sommaromsorg.  

Sommaromsorgen har fungerat väl och upplevts positiv av både barn, personal 
och vårdnadshavare. Det är en utmanande verksamhet att planera så att det ska bli 
tryggt för barnen. I år har intyg om semester från vårdnadshavares arbetsgivare 
begärts in vilket har underlättat planeringen med personalbemanningen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Noren, förskolechef, 2021-10-08. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 109 Barngruppers storlek och 
sammansättning – information 
Dnr Bun 2021/117 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I skollagen anges att huvudmannen ska se till att barngrupperna har lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

I Skolverkets kommentartext i allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan finns 
riktmärken beskrivna. För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers 
storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.  
 
För att skapa likvärdiga förutsättningar har rektorerna i förskolan tillsammans 
med förskolechef diskuterat fram ett arbetsmaterial som används som stöd vid 
barnplaceringar. Arbetsmaterialet används även i barn- och utbildningssektorns 
arbete med att beräkna tillgång till platser och dimensionera antal platser för att 
kunna erbjuda plats inom garantitiden. 

Faktorer som påverkar om en barngrupps sammansättning och storlek är lämplig 
och som används som underlag till beslut vid barnplaceringar: 

• Personaltäthet, möjlighet att dela gruppen 
• Ålder på barnen 
• Personalens kompetens och kontinuitet i personalgruppen 
• Sättet att organisera det pedagogiska innehållet 
• Lokaler 
• Barn i behov av särskilt stöd 
• Socioekonomiska förutsättningar 
• Vistelsetid 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-10-08. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 110 Barnomsorg på obekväm arbetstid – 
information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information och diskussion kring barnsomsorg på obekväm arbetstid samt 
redovisning av statistik. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 111 Personalstatistik 2021 - information 
Dnr Bun 2021/68 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas 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 2021 för barn- och utbildningssektorn 
var 735 medarbetare medan det i augusti 2020 var 761 medarbetare. Antalet 
årsarbetare har minskat för månadsanställda för samma period med 26 
årsarbetare.  

Vid en jämförelse mellan augusti 2021 och augusti 2020 har antalet timanställda i 
barn- och utbildningssektorn ökat med sju årsarbetare. Antalet timanställda 
medarbetare var 130 i augusti 2021 mot 98 augusti 2020. 

Den totala sjukfrånvaron var 4,5 procent i augusti 2021 medan den i augusti 2020 
var 4,2 procent. Detta kan jämföras med den totala sjukfrånvaron i förvaltningen 
där sjukfrånvaron i augusti var 5,1 procent både 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult, 2021-09-30. 
Statistik för barn- och utbildningssektorn augusti 2021.  
      

 

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 112 Resultatdialog med kommunstyrelsen - 
information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningens presidie, skolchef, verksamhetschefer och 
sektorsekonom har deltagit i resultatdialog med kommunstyrelsens presidie. 

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 frågor för sektorn diskuteras. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 113 Sammanträdesplan 2022 - information 
Dnr Bun 2021/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar för 2022 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. 
 
Sammanträde barn- och utbildningsberedningen/nämnden 2022: 

• 9 februari klockan 13.00 
• 16 mars klockan 13.00 
• 13 april klockan 13.00 
• 11 maj klockan 13.00 
• 8 juni klockan 13.00 
• 24 augusti klockan 15.30 
• 21 september klockan 13.00 
• 19 oktober klockan 15.30 
• 16 november klockan 15.30  
• 14 december klockan 15.30 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-10-05. 
Sammanträdesplan 2022. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 114 Information från skolchef 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information från skolchefen om: 

• Studiebesök på Norrtullskolan vid nästa beredning 17/11 
• Utvärdering av sommaraktiviteterna 
• Tidsplan för vaccination av grundskoleelever 
• Utredning gymnasiesamverkan Höglandet 
• Planerade strategidagar på barn- och utbildningssektorn 
• Tre revisioner kopplade till kommunrevisionen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 115 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 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUB § 116 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Klagomål på utbildning 
Information om inkommet klagomål på utbildning, daterat 2021-09-16. Svar på 
klagomålet redovisas. 
 
Incidentrapportering 
Information från Clio, digitalt läromedel från Bonnier, om en brist i deras 
datorsystem. Bedömning att incidenten sannolikt inte innebär någon risk för 
personers rättigheter eller friheter. Inga vidare åtgärder behövs och ärendet 
avslutas. 
 
Avstängning av elever 
Eksjö Gymnasium, 3 elever 
Prästängsskolan, 2 elever 
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