
Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-21

Sammanträde med 

Plats och tid

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Tjänstepersoner

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Garvaren, Förvaltningshuset kl. 13:00-18:00 

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

Jonny Stenbäck (S) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist (S) 
Marina Ericsson (C) tjänstgörande ersättare för Christina Bladh (S) 

 Yvonne Hörberg, sekreterare 
 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Ann-Sophie Larsson, tf elevhälsochef § 84 
 Marie Ekström, grundskolechef § 84 

Utses att justera Jonny Stenbäck 

Justeringens plats Förvaltningshuset 2022-09-26 klockan 11.00 Paragrafer 83-94 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

 Yvonne Hörberg 

Ordförande   …………………………………………… 
Bo-Kenneth Knutsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Jonny Stenbäck 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden  2022-09-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2022-09-26 Datum då anslag  2022-10-18 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 83 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 84 Elevhälsans medicinska insats - verksamhetsberättelse 2021/2022 2022/324 5 

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

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

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

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

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

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

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

§ 92 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2022/237 13 

§ 93 Anmälan till huvudman - information 2022/225 14 

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

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-21

 
  

BUN § 83 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
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BUN § 84 Elevhälsans medicinska insats - 
verksamhetsberättelse 2021/2022 
Dnr Bun 2022/324 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna verksamhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats 
2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Elevhälsans medicinska insats, EMI, är en egen verksamhetsgren utifrån Hälso- 
och sjukvårdslagen.  Ledningen av elevhälsans medicinska insats utövas av barn- 
och utbildningssektorn. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det 
finnas någon som svarar för verksamheten. I det fall då verksamhetschefen saknar 
formell hälso- och sjukvårdskompetens utses en medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska insats följs upp 
kvartalsvis med hjälp av nationella kvalitetsmått samt i årliga verksamhets- och 
patientsäkerhetsberättelser.  
 
För att barn- och utbildningsnämnden som huvudman ska kunna följa upp 
elevhälsans medicinska insats utifrån rådande lagstiftning redovisas 
verksamhetsberättelsen vid nämndens första sammanträde i september.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Sophie Larsson, tf elevhälsochef 2022-09-13 
Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats läsåret 2021/2022 
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Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 
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BUN § 85 Elever som varaktigt vistas på okänd ort 
- information 
Dnr Bun 2021/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att följande ärende 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, dnr: 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 
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 Sammanträdesdatum 
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BUN § 86 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 oktober månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats.  

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 87 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:  
Rektor, Grevhagsskolan 
Skolchef 
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BUN § 88 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 oktober 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 oktober. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 89 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/45 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Furulundsskolan i uppdrag att till oktober månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att ge skolchef i uppdrag att följa upp förutsättningarna för en eventuell flytt från 
Furulundsskolan till Prästängsskolan. 
 

Ärendebeskrivning  
Elev på Furulundsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad undervisning och 
samarbete med BUP pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i oktober. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Furulundsskolan 
Skolchef 
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BUN § 90 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 oktober månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har särskilt stöd i 
undervisningen och anpassad undervisning. Samarbete med BUP pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i oktober. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 91 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 oktober 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 oktober. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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BUN § 92 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2022/237 

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 nämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 93 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under perioden 2022-06-16—2022-09-16 har det har kommit in 28 nya 
anmälningar till barn- och utbildningssektorn gällande anmälan till huvudman vid 
misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2022-06-16—2022-09-16. 
      

 

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 94 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 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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