
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-17

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
  Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare 
   och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren, Förvaltningshuset kl. 15:30-20:15 
  
Beslutande 

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

 
 

 
Tjänstgörande ersättare Emma Fjällström (C), tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth 

Knutsson (C) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Lars Ugarph (M) 
Regina Rosell (V) 
Roddy Brun (KD) 

 
 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 
  Bengt-Olov Södergren, skolchef 

 Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef § 19 
 Isac Lundgren, IT-utvecklare § 20 
 Tomas Eliasson, gymnasiechef § 21 

      
Utses att justera  Stig Axelsson 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset 2021-03-22, kl 11.00   Paragrafer 18-33 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anders Pansell 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Stig Axelsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-17 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-22 Datum då anslag  2021-04-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-17 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 18 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 19 Elevhälsans medicinska insats - patientsäkerhetsberättelse 2020/27 5 

§ 20 Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen - barn- och 
utbildningsnämnden 

2020/154 6 

§ 21 Avstängning av elev - Eksjö Gymnasium 2021/29 7 

§ 22 Elever med hög frånvaro 2021/26 8 

§ 23 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/19 9 

§ 24 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/58 10 

§ 25 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 11 

§ 26 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/110 12 

§ 27 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/111 13 

§ 28 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 14 

§ 29 Elev som inte fullgör sin skolplikt -uppföljning 2020/137 15 

§ 30 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/138 16 

§ 31 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/9 17 

§ 32 Anmälan till huvudman 2021/10 18 

§ 33 Redovisning av delegationsärende 2021/1 19 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-17

 
  

BUN § 18 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 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 19 Elevhälsans medicinska insats - 
patientsäkerhetsberättelse 
Dnr Bun 2020/27 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som en uppföljning av ledningsansvaret och det systematiska kvalitetsarbetet av 
elevhälsans medicinska insats har barn- och utbildningsnämnden beslutat att 
patientsäkerhetsberättelsen gällande föregående verksamhetsår ska redovisas på 
första nämndsammanträdet som infaller efter 1 mars innevarande år. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen omfattar elevhälsans medicinska insats (EMI) i Eksjö 
kommun. Lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659) innebär krav på vårdgivaren 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 
vårdskador inom verksamheten. I enlighet med §§ 9-10, kapitel 3 i patient-
säkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet samt senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Alla elever i aktuella årskurser i grundskolan och gymnasieskolan har erbjudits 
hälsobesök enligt skollagen. Alla elever har också erbjudits vaccinationer enligt det 
nationella barnvaccinations-programmet, några enstaka har tackat nej. 
Skolsköterskorna har haft fler hälsobesök och återbesök utifrån ökat elevantal.  
Antal elever per skolsköterska har i snitt varit 417 elever per heltid, men varierar 
mellan 327-566 elever per heltid. En skolsköterska har medicinskt ledningsansvar 
motsvarande 10% av heltid. Skolläkartjänst omfattar cirka 10% av en årsarbetstid. 

Tre avvikelserapporter och ett klagomål har behandlats och analyserats. Inga Lex 
Maria anmälningar har gjorts under 2020. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, tf elevhälsochef, 2021-03-08. 
Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 20 Granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen – barn- och 
utbildningsnämnden 
Dnr Bun 2020/154 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningens, GDPR, krav har en 
revision genomförts på barn- och utbildningsnämnden. Revisionen genomfördes 
dels genom kontroll av dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i register-
förteckningen, dels genom intervju med berörda tjänstemän. Revisionen 
genomfördes av dataskyddsombudet 2020-06-11.  
 
Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. 

En revisionsrapport har upprättats av dataskyddsombudet och presenterades för 
barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16. Vid genomgång har följande områden 
pekats ut som förbättringsområden och ska prioriteras av personuppgiftsansvarig: 
 

 Uppdatera registerförteckningen  
 Implementering av styrande dokument inom sektorn 
 Gallringsplan för ostrukturerat material 

 
Barn- och utbildningssektorn har upprättat en plan med åtgärder för de 
prioriterade förbättringsområdena. Uppföljning av revisionen planeras under 
kvartal tre 2021.  
 
Förteckning över barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsbiträdesavtal, 
PUBA, redovisas. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Isac Lundgren, IT-utvecklare, 2021-02-24. 
Förteckning barn- och utbildningsnämnden personuppgiftsbiträdesavtal. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 21 Avstängning av elev - Eksjö Gymnasium 
Dnr Bun 2021/29 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att utifrån delegationsbeslut 2021-03-04 och ordförandebeslut 2021-03-10 
tillstyrka att elevens avstängning förlängs från 2021-03-17 till nästkommande 
sammanträde 2021-04-21. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattade 2021-03-04 ett brådskande 
delegationsbeslut om avstängning av en elev under perioden 2021-03-11--2021-
03-17. Beslutet fattades efter samråd med skolchef och gymnasiechef samt med 
stöd av kommunallagen kap 6 § 39.  

Eleven har under avstängningsperioden möjlighet till självstudier med 
handledning av mentor.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-03-04. 
Delegationsbeslut brådskande ärende 2021-03-04. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 22 Elever med hög frånvaro 
Dnr Bun 2021/26 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att elever med mer än 20 procents frånvaro orsakat av coronapandemin 
alternativt av sjukdom inte med automatik anmäls till nämnden som enskilt 
ärende, samt  
 
att barn- och utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott med beslutsmandat 
för vilka skolnärvaroärenden som ska lyftas till nämnden.  

Ärendebeskrivning  
Tidigare har barn- och utbildningsnämnden informerats om att många elever har 
mer än 20 procents frånvaro.  

Flertalet av anmälningarna är kopplat till coronapandemin eller sjukdom. Med 
hänsyn till pandemin eller sjukdom kan inte varje elevs närvaro tas upp som 
enskilt ärende i barn- och utbildningsnämnden.  

I den tidigare informationen som delgivits barn- och utbildningsnämnden 
beskrevs även att elever har låg närvaro i skolan av andra anledningar. Barn- och 
utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott och beslutar vilka ärenden om 
elever som inte fullgör sin skolplikt som ska lyftas vidare till nämnden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-10. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 23 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Fortsatt positiv utveckling av elevens närvaro på Prästängsskolan.  
Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 24 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/58 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Prästängsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av en fortsatt positiv utveckling av elevens närvaro på 
Prästängsskolan avslutas uppföljningen i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 25 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 april månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med fortsatt hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten 
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Linnéskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 26 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/110 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 27 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med BUP och 
socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 28 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/136 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med fortsatt hög frånvaro. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 29 Elev som inte fullgör sin skolplikt -
uppföljning 
Dnr Bun 2020/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med fortsatt hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten 
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 30 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/138 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Kontakt med BUP pågår. Uppföljning 
på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 31 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchefen i uppdrag att till nämndsammanträdet i april rapportera om hur 
aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev med hög frånvaro, skolplacerad i annan kommun. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 32 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-02-10 har det kommit in 13 anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 33 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Skolplacering 
Förskoleklass läsåret 2021/2022, Höredaskolan. 

Interkommunal ersättning, IKE, förskola 
Antal beviljade 2 st, avslag 0 st. 

Yttrande angående sökande till gymnasieskolor i annan kommun 
Antal yttrande: 66 

Brådskande ärende 
Avstängning elev, Eksjö Gymnasium 

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut skolplacering elev i förskoleklass 2021-01-18. 
Delegationsbeslut interkommunal ersättning förskola 2021-02-02. 
Delegationsbeslut yttrande angående sökande till program på gymnasieskolor i 
annan kommun 2021-02-26. 
Delegationsbeslut i ärende som är så brådskande att nämndens beslut inte kan 
avvaktas 2021-03-04. 
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