
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Garvaren, Förvaltningshuset klockan 13:00-18:00 
 
Beslutande 

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

 
 

 
Tjänstgörande ersättare Marina Ericsson (C) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Jonny Stenbäck (S) 
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD) 
 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Katarina Norén, förskolechef § 120   
 

 
Utses att justera  Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2022-12-19 klockan 11.00   Paragrafer 119-131 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Pansell 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Ingbritt Martinsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2022-12-19 Datum då anslag  2023-01-10 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 119 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 120 Tillsyn fristående förskolor - information 2022/360 5 

§ 121 Elever som varaktigt vistas på okänd ort - information 2021/145 6 

§ 122 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 7 

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

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

§ 125 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/45 10 

§ 126 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/63 11 

§ 127 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/126 12 

§ 128 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/343 13 

§ 129 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/344 14 

§ 130 Anmälan till huvudman - information 2022/225 15 

§ 131 Redovisning av delegationsärende 2022/6 16 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
  

BUN § 119 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 120 Tillsyn fristående förskolor - 
information 
Dnr Bun 2022/360 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun ansvarar för tillsynen av verksamhet som drivs av enskilda utövare 
i enlighet med skollagen. Förskolechef har delegation från nämnden att utföra 
tillsynen.  
 
Tillsynen sker genom vårdnadshavarenkät, dokumentgranskning samt 
verksamhetsbesök. Vid       verksamhetsbesöket genomförs observationer, samtal 
med medarbetare, rektor och huvudman samt genomgång av begärd 
dokumentation. 
 
Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven enligt skollagen efterlevs, liksom 
de förutsättningar som står i godkännandet från barn- och utbildningsnämnden. 
När tillsynen är avslutad skrivs en tillsynsrapport. Den enskilda verksamheten 
ges då möjlighet att inkomma med synpunkter på rapporten. 
 
Tillsyn har genomförts på förskolorna Fröhuset och Mariagården i Eksjö samt 
förskolan Benjamin i Mariannelund. Efter tillsynen återrapporteras resultatet till 
nämnden i form av en sammanfattning av besöken. Tillsynen visar att samtliga 
förskolor uppfyller kraven för att bedriva förskolor enligt skollagen. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelser från Katarina Norén förskolechef 2022-12-06. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 121 Elever som varaktigt vistas på okänd 
ort - information 
Dnr Bun 2021/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att följande ärende med diarienummer Bun 2021/135, 2021/136, 2021/137, 
2022/64, 2022/127, 2022/128, 2022/129 kvarstår för rapportering till nämnden, 
samt 
 
att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
För de elever som är frånvarande från skolan och varaktigt vistas på okänd ort har 
nämnden tagit ett gemensamt beslut att inte följa dessa elevärenden enskilt vid 
varje nämndsammanträde, diarienummer Bun 2021/135, 2021/136, 2021/137, 
2022/64, 2022/127, 2022/128, 2022/129. 

Vid ny information eller förändringar kring eleverna rapporterar rektor till barn- 
och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-11 
      

Utdrag:  
Rektorer, grundskola 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 122 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/67 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Prästängsskolan i uppdrag att till februari månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.   

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten och BUP 
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 123 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchefen i uppdrag att fortsätta följa handläggningen av ärendet, samt 
 
att notera nulägesrapporten. 

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

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.  
 
Ansökan om utdömande av vite är inskickat till Förvaltningsrätten i Jönköping.  

Beslutsunderlag  
Ansökan om utdömande av vite, Förvaltningsrätten i Jönköping 2022-06-29 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-16 
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 124 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 februari månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten och BUP  
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 125 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/45 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång och 
samarbete med BUP pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 126 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har särskilt stöd i 
undervisningen och samarbete med BUP pågår. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 127 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/126 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Linnéskolan i uppdrag att till februari månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten och BUP 
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 128 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/343 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning 
Elev på Furulundsskolan med en positiv utveckling av närvaron. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Furulundsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 129 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/344 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av elevens närvaro på Prästängsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Med hänsyn till den positiva utvecklingen av elevens närvaro på Prästängsskolan 
avslutas ärendet och uppföljningen i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 130 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under perioden 2022-11-11—2022-12-08 har det kommit in 37 nya anmälningar 
till barn- och utbildningssektorn gällande anmälan till huvudman vid misstanke 
om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden 2022-11-11—2022-12-08 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 131 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 

• Skolskjuts inom grundskolan 
• Tillsyn fristående förskolorna Mariagården, Fröhuset och Benjamin 
• Barnomsorgspeng 2023 
• Interkommunal ersättning 2023 för förskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola, grundsärskola och Hunsnässkolan 
• Barnomsorgspeng 2023 för fristående förskolorna Mariagården, Fröhuset, 

Benjamin och pedagogisk omsorg Lilla Sverigebyn 
• Bidrag till fristående utövare 2023 för förskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och Engelska skolan 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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