
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Bryggaren, Förvaltningshuset kl. 15.30-19.50 
  
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 
Deltar via videolänk: 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Raoul Adolfsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C) 

 
Tjänstgörande ersättare Rozita Hedqvist (S), tjänstgörande ersättare för Ingrid Ottosson (S) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Deltar via videolänk: 
Lars Ugarph (M), ej tjänstgörande ersättare 
Helena Möller (SD), ej tjänstgörande ersättare 

 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 
  Bengt-Olov Södergren, skolchef 

 Deltar via videolänk: 
 Erik Selander, dataskyddsombud § 79 

 
      
Utses att justera  Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2020-12-21 klockan 11.00 .  Paragrafer 78-91 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Ingbritt Martinsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-16 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2020-12-21 Datum då anslag  2021-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-16 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 78 Godkännande av föredragningslistan  4 

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

2020/154 5 
- 
6 

§ 80 Storbrukarråd 2021 2020/130 7 

§ 81 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/19 8 

§ 82 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/58 9 

§ 83 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/63 10 

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

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

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

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

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

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

§ 90 Anmälan till huvudman 2020/11 17 

§ 91 Redovisning av delegationsärende 2020/10 18 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
  

BUN § 78 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 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 79 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 
registerförteckningen, dels genom intervju med berörda tjänstemän. Revisionen 
genomfördes av dataskyddsombudet på Höglandsförbundet 2020-06-11.  
 
Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. 
 
Revisionen syftar till att granska den personuppgiftsansvariges övergripande 
rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Följande frågor ingår i 
revisionsrapporten: 
- Har nämnden (personuppgiftsansvarig), säkerställt att det finns 

registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar i enlighet med artikel 
30.1 i dataskyddsförordningen? 

- Hur sker inventeringen och gallring i den personuppgiftsansvarigas 
verksamhet? 

- Anlitas personuppgiftsbiträden och har personuppgiftsansvarig tecknade 
personuppgiftsbiträdesavtal? 

- Vilken information om personuppgiftsbehandlingar har de registrerade fått? 
- Vilka förbättringsområden/utmaningar finns inom dataskyddsarbetet? 
- Hur används samtycke som rättslig grund? 
- Har rutiner för dataskydd implementerats? 
 
En revisionsrapport har upprättats av dataskyddsombudet. Vid genomgång av 
ovanstående frågor har följande områden pekats ut som förbättringsområden och 
ska prioriteras av personuppgiftsansvarig: 
 

 Uppdatera registerförteckningen  
 Implementering av styrande dokument inom sektorn 
 Gallringsplan för ostrukturerat material 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningssektorn återkopplar till barn- och utbildningsnämnden 
under kvartal ett 2021. Uppföljning av revisionen planeras under kvartal tre 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-12-08. 
Revisionsrapport från Erik Selander, dataskyddsombud.  
      

Utdrag:  
Personuppgiftsadministratörer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 80 Storbrukarråd 2021 
Dnr Bun 2020/130 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att storbrukarråd under 2021 äger rum enligt följande: 

 Torsdagen den 11 mars klockan 18.30-20.30, Ingatorp  
 Torsdagen den 25 mars klockan 18.30-20.30, Eksjö 
 Torsdagen den 14 oktober klockan 18.30-20.30, Mariannelund 
 Torsdagen den 28 oktober klockan 18.30-20.30, Eksjö 

 
Ärendebeskrivning  
Storbrukarråd arrangeras två gånger per termin där politiker i barn- och 
utbildningsnämnden samt sektorsledningen träffar representanter för brukarråden 
från förskolor och grundskolor i Eksjö kommun. Det är ett storbrukarråd för 
Eksjö tätort, Hult och Höreda samt ett storbrukarråd för Hjältevad, Ingatorp och 
Mariannelund. 

Förslag på datum för storbrukarråd under 2021 har upprättats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, 2020-12-08. 
      

Utdrag:  
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Grundskolechef 
Förskolechef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 81 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 

att om ingen positiv utveckling sker överväger barn- och utbildningsnämnden 
hemställan om vitesföreläggande. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med BUP pågår. Om ingen 
positiv utveckling sker kommer barn- och utbildningsnämnden vid februari 
månads nämndsammanträde överväga vitesföreläggande. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor 
Vårdnadshavare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 82 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med positiv utveckling av närvaron, har anpassad 
studiegång som fungerar bra. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 83 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/63 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Ingatorpsskolan. Eleven är inte i skolan och samarbete 
med socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Ingatorpsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 84 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 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Linnéskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 85 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, samt 

att om ingen positiv utveckling sker överväger barn- och utbildningsnämnden 
hemställan om vitesföreläggande. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Prästängsskolan. Eleven är inte i skolan och samarbete 
med socialtjänsten pågår. Om ingen positiv utveckling sker kommer barn- och 
utbildningsnämnden vid februari månads nämndsammanträde överväga 
vitesföreläggande. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor. 
Vårdnadshavare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 86 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 87 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/136 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Prästängsskolan i uppdrag att återuppta kontakten med 
socialtjänsten, samt 

att till februari månads nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs 
närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Rektor kontaktar socialtjänsten för stöd 
och återkoppling. Uppföljning på nämndsammanträdet i februari. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 88 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 februari månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 89 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 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:  
Prästängsskolan, rektor.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 90 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2020/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2020-11-18 har det kommit in nio 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 2020-12-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 91 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2020/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Inackorderingstillägg för skolgång i annan kommun 
Antal beviljade: 36 st, avslag 0 st. 

Skolskjuts inom grundskolan 
Antal beviljade: 2 st, avslag 0 st. 

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

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut inackorderingstillägg 2020-12-08. 
Delegationsbeslut skolskjuts inom grundskolan 2020-12-09. 
Delegationsbeslut interkommunal ersättning, IKE, förskola 2020-12-10. 
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