
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-10

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren, Förvaltningshuset kl 15.30-20.50 

 Ordförande, skolchef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare 
 och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   
 

Beslutande 
Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 

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

 
Övriga närvarande  

Ersättare Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare 
Regina Rosell (V), ej tjänstgörande ersättare 
Roddy Brun (KD), ej tjänstgörande ersättare 

 
 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Marie Ekström, grundskolechef § 3 
 

      
Utses att justera  Anders Pansell 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-02-15 kl 11.15   Paragrafer 1-17 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
  Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Anders Pansell 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-02-10 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-10 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset. 
 
Datum då anslag  2021-02-15 Datum då anslag  2021-03-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-02-10 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 1 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 2 Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - revidering 2021/7 5 

§ 3 Elever med hög frånvaro - information  6 

§ 4 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/19 7 

§ 5 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/58 8 

§ 6 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/63 9 

§ 7 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 10 

§ 8 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/110 11 

§ 9 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/111 12 

§ 10 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 13 

§ 11 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/137 14 

§ 12 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/138 15 

§ 13 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/9 16 

§ 14 Kontaktpolitikerlista 2019-2022 - revidering 2019/26 17 

§ 15 Uppföljning till huvudman - kränkningsärenden 2020 2020/11 18 

§ 16 Anmälan till huvudman 2020/11 19 

§ 17 Redovisning av delegationsärende 2021/1 20 
- 
21 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-10

 
  

BUN § 1 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 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 2 Delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden - revidering 
Dnr Bun 2021/7 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att anta delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats 2020-12-01. Den ena 
förändringen är den anpassade organisationen som kommunfullmäktige beslutade 
§ 472, 2019-12-12 och när kommunstyrelsen beslutade om beredningar § 366, 
2019-12-10. 
 
Hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats utifrån den nya kommunallagen. 
Titlar har justerats efter gällande organisation. Vissa stycken har strukits samt vissa 
andra tillägg har gjorts.  

Förändringarna i kommunstyrelsens delegation måste även göras i barn- och 
utbildningsnämndens delegation i de delar som gäller den övergripande texten 
vilken är gemensam med kommunstyrelsens. 

Utöver ovanstående föreslås förändringar i barn- och utbildningsnämndens 
delegation. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-02-02. 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Chefer, barn- och utbildningssektorn 
Administratörer, barn- och utbildningssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 3 Elever med hög frånvaro - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information och diskussion om problematiken kring elever med hög frånvaro i 
grundskolan. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 4 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Positiv utveckling av elevens närvaro på Prästängsskolan.  
Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 5 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/58 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 6 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/63 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Ingatorpsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Eleven är utskriven från Ingatorpsskolan. Ärendet och uppföljningen i nämnden 
avslutas. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Ingatorpsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 7 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 mars 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 mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Linnéskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 8 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 

att särskilt redovisa vårdnadshavarnas engagemang och medverkan för att 
möjliggöra skolgång. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 9 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 

att se över möjligheten att eventuellt erbjuda eleven hemundervisning. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 10 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 11 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 mars 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 mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 12 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Positiv utveckling av elevens närvaro på Prästängsskolan.  
Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 13 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchefen i uppdrag att till nämndsammanträdet i mars rapportera om hur 
aktuell elevs närvaro utvecklats, 

att särskilt redovisa vårdnadshavarnas engagemang och medverkan för att 
möjliggöra skolgång, 

att kontakta socialtjänsten för samverkan, samt 

att barnkonventionen särskilt beaktas i ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev med låg närvaro skolplacerad i annan kommun. 
Skolchefen får i uppdrag att rapportera om utvecklingen på nämndsammanträdet i 
mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt - frånvaro 
      

Utdrag:  
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Tillförordnad elevhälsochef, barn- och utbildningssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 14 Kontaktpolitikerlista 2019-2022 - 
revidering 
Dnr Bun 2019/26 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna reviderad kontaktpolitikerlista för barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare fungerar som 
kontaktpolitiker vid skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Eksjö 
kommun. Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitikerlista har reviderats. 

Utbildning för nya ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
kommer att ske under våren. 

Beslutsunderlag  
Kontaktpolitikerlista barn- och utbildningsnämnden 2019-2022. 
      

Utdrag:  
Chefer/rektorer, barn- och utbildningssektorn. 
Administratörer, barn- och utbildningssektorn. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 15 Uppföljning till huvudman - 
kränkningsärenden 2020 
Dnr Bun 2020/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av de anmälningar vid misstanke om diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling som redovisats till huvudmannen under 2020. 

Samtliga verksamheter har en plan för diskriminering och kränkande behandling. 
Under 2020 har 107 anmälningar kommit in till huvudmannen, av dessa är 97 
avslutade och 10 pågående. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-02-01. 
Anmälan till huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling 2020. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 16 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2020/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2020-12-16 har det kommit in 17 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 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 17 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn.  

Interkommunal ersättning (IKE) 
IKE är den ersättning som Eksjö kommun tar ut av andra kommuner som har 
elever/barn inskrivna på kommunens skolor och fritidshem. 
 
Barnomsorgspeng 
Eksjö kommun beslutar årligen om storleken på barnomsorgspengen. Begreppet 
barnomsorgspeng kan förklaras som det belopp den enskilda förskoleenheten får 
för varje barn som finns i verksamheten. 

Bidrag till fristående utövare 
Eksjö kommun beslutar årligen om bidrag, ett grundbelopp, till fristående utövare 
av förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasie- och 
gymnasiesärskola. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till egen motsvarande verksamhet. 

Skolplacering 
Förskoleklass läsåret 2021/2022, Linnéskolan. 

Beslut om mottagande i grundsärskolan 
Beviljade 1 st, avslagna 0 st. 

Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan 
Beviljade 4 st, avslagna 0 st. 

Beslut om placering i gymnasiesärskolan 
Beviljade 1 st, avslagna 0 st. 

Beslutsunderlag  
Interkommunal ersättning fritidshem 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning förskoleklass 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning grundskola 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning grundsärskola 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning Hunsnässkolan 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning, omsorg på oregelbunden tid 2021, 2021-01-08.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Barnomsorgspeng 2021 – Förskola, 2021-01-08.   
Barnomsorgspeng 2021 – Benjamin, 2021-01-08.   
Barnomsorgspeng 2021 – Fröhuset, 2021-01-08.   
Barnomsorgspeng 2021 – Mariagården, 2021-01-08.   
Barnomsorgspeng 2021 - Tånghults barnomsorg, 2021-01-08. 
Bidrag till fristående utövare - fritidshem 2021, 2021-01-08. 
Bidrag till fristående utövare - förskola 2021, 2021-01-08. 
Bidrag till fristående utövare - förskoleklass 2021, 2021-01-08. 
Bidrag till fristående utövare - grundskola 2021, 2021-01-08. 
Interkommunal ersättning förskolan 2021, 2021-01-11. 
Barnomsorgspeng löneuppräkning 1 april 2020, 2021-01-12. 
Skolplacering förskoleklass 2021/2022, 2021-01-18. 
Skolplacering förskoleklass 2021/2022, 2021-01-20. 
Barnomsorgspeng 2020 - Tångshults barnsomsorg, 2021-01-26.  
Mottagande och placering i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, 2021-02-01.  
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