
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-15

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Kyrkbacksgården, Eksjö klockan 15:30-20:45 
  
Beslutande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Roddy Brun (KD) tjänstgörande ersättare för Anders Pansell (KD) 

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Marina Ericsson (C) 
Jonny Stenbäck (S) 
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD), deltar digitalt 

 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 
 
Utses att justera  Stig Axelsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-12-20 klockan 11.00   Paragrafer 123-136 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Stig Axelsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden  2021-12-15  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2021-12-20 Datum då anslag  2022-01-11 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden  2021-12-15  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 123 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 124 Elever med hög frånvaro 2021/26 5 

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

§ 126 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/110 7 

§ 127 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 8 

§ 128 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/79 9 

§ 129 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/133 10 

§ 130 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/134 11 

§ 131 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/135 12 

§ 132 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/136 13 

§ 133 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/137 14 

§ 134 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/158 15 

§ 135 Anmälan till huvudman 2021/95 16 

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

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-15

 
  

BUN § 123 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 124 Elever med hög frånvaro 
Dnr Bun 2021/26 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att elever med 15 procents frånvaro eller mer följs på enhetsnivå och redovisas till 
barn- och utbildningsnämnden, elever anmäls inte med automatik till nämnden 
som enskilt ärende, samt 
 
att barn- och utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott med beslutsmandat 
för vilka individärenden kopplat till skolnärvaro som ska lyftas till nämnden.  

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 7 kapitlet 17 § ska elever närvara i skolan och 
delta i den verksamhet som skolan anordnar för att eleverna ska få den avsedda 
utbildningen. Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn 
snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Om 
rektors utredning indikerar att elevens frånvaro inte beror på orsaker som är 
medicinska eller kortsiktigt övergående, eller om rektor bedömer att frånvaron av 
annan anledning är problematisk ska frånvaron anmälas till huvudman. 
Huvudmannen ansvarar, enligt skollagen 2 kapitlet 8 §, för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen. 

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter, 
(SFS 2010:800) 7 kapitlet 23 §. Ett föreläggande enligt första stycket får förenas 
med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.  
 
Frånvarouppföljningen på huvudmannanivå kommer redovisas månadsvis med 
antal elever per enhet som har en frånvaro som överstiger 15 % av den totala 
undervisningstiden. Barn- och utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott och 
beslutar vilka individärenden om elever som inte fullgör sin skolplikt som ska 
lyftas vidare till nämnden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-12-06. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 125 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 februari månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Samarbete med 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 127 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång och 
särskild undervisningsgrupp. 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 128 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Grevhagsskolan i uppdrag att till februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att om inte vårdnadshavare boende i Eksjö kommun delger barn- och 
utbildningssektorn om var eleven befinner sig, vilken skola eleven går i samt 
kontaktuppgifter till vårdnadshavare 2 överväger barn- och utbildningsnämnden 
hemställan om vitesföreläggande på februari månads sammanträde. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med låg närvaro och under höstterminen 100 procent 
frånvaro. Samarbete med polis och socialtjänsten pågår. Om ingen förbättring 
sker med uppgifter kring var eleven befinner sig, vilken skola eleven går samt 
kontaktuppgifter till vårdnadshavare 2 kommer barn- och utbildningsnämnden 
vid nästa sammanträde i februari överväga eventuellt vitesföreläggande.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
Vårdnadshavare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 129 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/133 

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. Samarbete med socialtjänsten 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 130 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/134 

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. Samarbete med socialtjänsten 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 131 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/135 

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. Samarbete med socialtjänsten 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 132 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/136 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 133 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 134 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/158 

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  
Information om en elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten är inledd. 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 2021-12-15 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 135 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-11-17 har det kommit in 34 anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2021-11-13--2021-12-09. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
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BUN § 136 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 

• Skolskjuts inom grundskolan 2021-12-06. 
• Placering i förskoleklass Grevhagsskolan läsåret 2022/2023. 
• Placering i förskoleklass Linnéskolan läsåret 2022/2023. 
• Barnomsorgspeng 2022. 
• Interkommunal ersättning förskolan 2022. 
• Bidrag till fristående utövare förskola 2022. 
• Barnomsorgspeng Fröhuset 2022. 
• Barnomsorgspeng Benjamin 2022. 
• Barnomsorgspeng Mariagården 2022. 
• Barnomsorgspeng Tånghults barnomsorg 2022. 
• Interkommunal ersättning förskoleklass 2022. 
• Bidrag till fristående utövare förskoleklass 2022. 
• Interkommunal ersättning fritidshem 2022. 
• Bidrag till fristående utövare fritidshem 2022. 
• Bidrag till fristående utövare Tånghults barnomsorg avser  

ersättning fritidshem 2022. 
• Interkommunal ersättning grundskola 2022. 
• Bidrag till fristående utövare grundskola 2022. 
• Interkommunal ersättning Hunsnässkolan 2022. 

      

Beslutsunderlag  

Underlag från barn- och utbildningssektorn.  
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