
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-11

 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Kyrkbacksgården, Eksjö kl. 13:00-18:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Lars Ugarph (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
 

  
 
Övriga närvarande  

Ersättare Marina Ericsson (C) 
Roddy Brun (KD) 
Helena Möller (SD) 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Kajsa Hansdotter, elevhälsochef § 52  

 
 
Utses att justera Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset 2022-05-16 kl 11.00   Paragrafer 51-62 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ingbritt Martinsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2022-05-11 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-11 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2022-05-16 Datum då anslag  2022-06-07 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 51 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 52 Frånvarouppföljning - information 2021/145 5 

§ 53 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 6 

§ 54 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 7 

§ 55 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/79 8 

§ 56 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/158 9 

§ 57 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/44 10 

§ 58 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/45 11 

§ 59 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/63 12 

§ 60 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2022/126 13 

§ 61 Anmälan till huvudman - information 2021/95 14 

§ 62 Redovisning av delegationsärende 2022/6 15 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

BUN § 51 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Följande ärende utgår från dagordningen: 
Punkt 8-11, 16, 18-20: Elev som inte fullgör sin skolplikt  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 52 Frånvarouppföljning - information 
Dnr Bun 2021/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ta ett samlat beslut för de elever som vistas på okänd ort, gäller följande 
diarienummer: Bun 2021/134, 2021/135, 2021/136, 2021/137, 2022/64, 
2022/127, 2022/128, 2022/129,  
 
att rektor får i uppdrag att följa rutinen för de elever som vistas på okänd ort och 
rapportera till barn- och utbildningsnämnden vid förändringar i omständigheter 
kring eleven, samt 
 
att notera informationen. 
 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn följer upp och redovisar frånvaron i grundskolan 
och gymnasieskolan fyra gånger per läsår. I uppföljningen visas den totala 
frånvaron samt den ogiltiga frånvaron per årskurs för perioden från läsårsstart, 
fördelat på fyra ackumulerande perioder motsvarande 45 skoldagar, 89, 134 och 
178 skoldagar.  
 
Utöver den kvartalsvisa frånvarouppföljningen på huvudmannanivå kommer 
frånvaron redovisas månadsvis med antal elever per enhet som har en frånvaro 
som överstiger 20 procent av den totala undervisningstiden. 
 
Frånvarouppföljning på enhetsnivå för kvartal 3, 134 skoldagar, läsåret 2021/2022 
redovisas. 

För de elever som är frånvarande från skolan och befinner sig på okänd ort har 
nämnden tagit ett samlat beslut om att inte följa dessa elevärenden vid varje 
nämndsammanträde. Vid ny information eller förändringar kring eleverna 
rapporterar rektor till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter elevhälsochef 2022-05-04. 
Statistik frånvarouppföljning kvartal 3, läsåret 2021/2022 
Elever som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 53 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/67 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Linnéskolan i uppdrag att till juni månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs anpassade studiegång och närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång. Samarbete 
med BUP och socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 54 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/136 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Prästängsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro, men ingen ökad frånvaro sedan tidigare 
uppföljningar. Ärendet och uppföljningen av eleven avslutas i nämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 55 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att enligt skollagen 7 kap 23 § förelägga vårdnadshavarna, xxxxx-xxxx och xxxxx-
xxxx, att mot löpande vite om 200 kronor per dygn från och med 2022-03-24 se 
till att xxxxx-xxxx fullgör sin skolplikt vid Grevhagsskolan i Eksjö, samt 
 
att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om utdömande av vite, enligt 6 § lag om vite. 
 

Ärendebeskrivning  
Elev skolplacerad på Grevhagsskolan i Eksjö med 100 procents frånvaro sedan 
höstterminen 2021.  

Av skollagens 7 kapitel framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. 
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. 

För att tillgodose elevens rätt till utbildning har barn- och utbildningsnämnden, 
enligt skollagen 7 kap 23 §, utdömt vite med 200 kronor per dygn till 
vårdnadshavarna från och med 2022-03-24, om eleven inte återkommer till 
skolan. Beslutet fattades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-
03-16, § 24.  

Barn- och utbildningssektorn ansöker hos Förvaltningsrätten om utdömande av 
vite, enligt 6 § lag om vite. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Förvaltningsrätten 
Vårdnadshavare 
Rektor Grevhagsskolan 
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 Sammanträdesdatum 
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BUN § 56 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/158 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Prästängsskolan i uppdrag att till juni månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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 Sammanträdesdatum 
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BUN § 57 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/44 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av elevens närvaro på Ingatorpsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Ingatorpsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång. Med 
hänsyn till den positiva utvecklingen av elevens närvaro avslutas ärendet och 
uppföljningen i nämnden.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Ingatorpsskolan 
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 Sammanträdesdatum 
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BUN § 58 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/45 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Ingatorpsskolan i uppdrag att till juni månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Ingatorpsskolan med låg närvaro. Handlingsplan finns för de extra 
anpassningar som görs i skolan. Samarbete med socialtjänsten pågår. Uppföljning 
på nämndsammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Ingatorpsskolan 
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 Sammanträdesdatum 
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BUN § 59 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/63 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Prästängsskolan i uppdrag att till juni månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro under vårterminen. Eleven har särskilt 
stöd i undervisningen och anpassat schema. Samarbete med BUP pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 60 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2022/126 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Linnéskolan i uppdrag att till juni månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Linnéskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten pågår, remiss är skickad till BUP. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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BUN § 61 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2022-04-13 har det kommit in 20 anmälningar 
gällande anmälan till huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier  
och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2022-04-08—2022-05-06.  
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BUN § 62 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har sedan senaste sammanträdet 2022-04-13 redovisats 
till barn- och utbildningssektorn: 

• Mottagande i grundsärskolan 
• Prövning av målgruppstillhörighet 
• Behovsplacering på fritidshem 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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