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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2023-02-09

Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid  Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset klockan 09:00-15:00 

Beslutande 
Ledamöter Stig Axelsson (S), ordförande 

Ingbritt Martinsson (C) 
Annelie Sjöberg (M), förste vice ordförande 
Maria Lindholm (S) 
Helena Möller (SD) 
Sven-Olov Lindahl (L), andre vice ordförande 
Maria Felix (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan-Olof Vernblom (S) 

Marina Ericsson (C) 
Gill Östergren Puisto (SD) 
Marie Björk (KD) §§ 12-27 

Tjänstepersoner Yvonne Hörberg, sekreterare 
Bengt-Olov Södergren, skolchef 
Nina Dahl, sektorsekonom §§ 12-19 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 16 
Marie Ekström, grundskolechef §§ 17-19, 25 

Utses att justera Annelie Sjöberg 

Justeringens plats Förvaltningshuset 2023-02-14 klockan 11.00 Paragrafer 12-30 
och tid 

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

Yvonne Hörberg 

Ordförande   …………………………………………… 
Stig Axelsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Annelie Sjöberg 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-02-09

 
  

BUN § 12 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUN § 13 Verksamhetsplan och internbudget 2023 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2022/346 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för barn- och utbildnings-
sektorn inklusive Vux i12 och Campus i12,  
 
att verksamhetsplaner 2023 på enhetsnivå anmäls, samt 
 
att kommunfullmäktiges beslut om att ”tillfälligt vakanshålla tjänster där det är 
möjligt”, noggrant ska övervägas för att fyraårssatsningar i Mariannelund inte ska 
äventyras. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog kommunfullmäktige 
en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023.  

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas över-
gripande verksamhetsplaner för år 2021. Verksamhetsplanerna ska revideras och 
tas upp för beslut årligen inför varje nytt år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget 

 
Eksjö kommuns vision är ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommun-
programmet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska 
uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens 
verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för 
att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogrammet har en 
tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
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Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet.  

Aktiviteter som genomförts framgångsrikt föregående år och som har blivit en 
rutin i verksamheterna är numera en del i ordinarie verksamhet. Dessa listas 
därför inte längre som enskilda aktiviteter i effektkedjan. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober beslutade kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I kommunstyrelsens budget 
framgår att till sektorns ram uttala:  

För barn- och utbildningssektorn: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresförändringar 
att ändra arbetssätt på Nattis 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att minska resurser inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan  
att tillfälligt vakanshålla tjänster där det är möjligt  
att minska resurser för kompetensutveckling 

För Vux i12 och Campus i12: 
att driftmedel minskas 
att återhållsamhet ska med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 
att öka intäkter eller minska kostnader under planperioden 
att neddragna medel för SFI återförs 

Barn- och utbildningssektorns startram 2022 var 487,8 miljoner kronor (mnkr) 
och startramen 2023 är 539,1 mnkr inklusive överflyttning av verksamheter från 
tillväxt- och utvecklingssektorn. Förändringen sammanfattas i följande orsaker: 

Vad Belopp i mnkr 
Startram 2022 487,8 
Tekniska förändringar som ingick i beslutad 
kommunfullmäktigeram (Kf §9, 2022-10-27)* 5,8 
Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet 29,4 
Politiska prioriteringar, ökad ambition 2,3 
Politiska prioriteringar, neddragning/effektivisering -6,5 
Beslutad budgetram (Kf §9, 2022-10-27) 518,9 
Tekniska förändringar som skett efter beslutad 
kommunfullmäktigeram* 5,5 
Överflyttning av Vux i12 och Campus i12 14,7 
Startram internbudget 2023 539,1 

 

Sektorns investeringsram exklusive Vux i12 och Campus i12 uppgår till 4,1 mnkr 
år 2023. 
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Yrkande 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar  

Ingbritt Martinsson (C) att kommunfullmäktiges beslut om att ”tillfälligt 
vakanshålla tjänster där det är möjligt”, noggrant ska övervägas för att 
fyraårssatsningar i Mariannelund inte ska äventyras.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med barn- och utbildnings-
nämndens godkännande proposition på Ingbritt Martinssons (C) tilläggs-
yrkande mot avslag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef och Nina Dahl sektors-
ekonom 2023-01-17 
Internbudget barn- och utbildningssektorn 2023 
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg 
Eksjömodellen - systematiskt kvalitetsarbete för förskolan genom hela styrkedjan 
Verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 
Verksamhetsplan gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Verksamhetsplan tillväxt- och utvecklingssektorn  
Verksamhetsplan Campus i12  
Verksamhetsplan Vux i12  
 
Verksamhetsplaner på enhetsnivå: Måltidsverksamheten, Norrtullskolan, 
Grevhagsskolan, Prästängsskolan, Hunsnässkolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Ingatorpsskolan, Furulundsskolan, förskolorna Blåsippan och Kvarnarp, 
förskolorna Apollo, Jupiter, Orion och Månen, förskolorna Kullalyckan och Hult, 
förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret, förskolorna Baronen, Slottet och 
Sunnanäng. 
      

Utdrag:  
Sektorsekonom 
Verksamhetschefer 
Skolchef 
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BUN § 14 Årsredovisning 2022 - information 
Dnr Bun 2022/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om barn- och utbildningssektorns bokslut för 2022.  

Årsredovisningen 2022 redovisas och beslutas på barn- och utbildnings- 
nämndens sammanträde den 9 mars.  
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BUN § 15 Hyror på elevhemmen läsåret 2023/2024 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/7 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslagna hyresbelopp på elevhemmen 2023, samt  
 
att hyran från och med läsåret 2023/2024 debiteras under tio månader. 
 

Ärendebeskrivning  
I april 2022 tog kommunstyrelsen beslut att Eksjö Gymnasium ska jämna ut 
hyrorna på de två elevhemmen under två år på Österströmsvägen så att den efter 
två år hamnar på samma nivå som elevhemmet på Trädgårdsgatan.  

Kostnadsläget har dock dramatiskt förändrats under 2022 och på grund av ökade 
driftskostnader föreslår Eksjö gymnasium nedanstående hyror för 2023. Framöver 
kommer justering av hyror ske vid årsskiftet och utgå från KPI oktober. 

Priser för elevhemmen 2023: 

 Hyror 2022 Hyror 2023 
Österströmsvägen hyra/månad 3799kr 4180 kr 
Trädgårdsgatan 15 och 17 
hyra/månad 

3940 kr 4180 kr 

Helgboende/helg 150 kr 150 kr 
Pris för gäst/natt 50 kr 50 kr 
Internet/månad Ingår i hyran Ingår i hyran 

 
Sedan lång tid tillbaka har hyran för elevhemsboende erlagts för nio månader. Då 
kostnadsläget ökar och hyresgästen egentligen äger rätt till sitt boende under tio 
månader, augusti-juni, föreslår Eksjö gymnasium att detta justeras från och med 
läsåret 2023/2024. I hyran ingår frukost, middag och kvällsmat samt internetupp-
koppling. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson gymnasiechef 2023-01-16 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiadministratör, Eksjö gymnasium 
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BUN § 16 Campus i12 - utbildningar - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/11 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att slutföra det avtal som Eksjö kommun har med Tekniska högskolan på 
Jönköping University för 3D-utbildningarna, gäller båda inriktningarna Visual och 
Technical, vilket innebär att starta en ny klass hösten 2023, 

att inte ansöka om att bedriva 3D-utbildningarna, gäller båda inriktningarna 
Visual och Technical, kommande ansökningsperiod, 

att Eksjö kommun slutför sitt åtagande i det avtal som finns upprättat för 
behandlingspedagogutbildning,  

att vid mars månads sammanträde ta ställning till en ny ansökningsperiod för 
behandlingspedagog/socialpedagog samt att redovisa möjligheter att samverka 
kring personal med gymnasieskolan, 

att Eksjö fortsatt bedriver två högskoleutbildningar, sjuksköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning,  
                                                                                                                                                                                                                                                  
att arbeta för nya utlokaliserade högskoleutbildningar till Eksjö kommun som har 
stort värde för den lokala/regionala arbetsmarknaden, samt 

att gymnasiechef och campuschef får i uppdrag att utreda hur gymnasieskolans 
lärare kan användas även till kurser för behandlingspedagog/socialpedagog-
utbildning på campus. 

Ärendebeskrivning  
Campus i12 bedriver idag två högskoleutbildningar med Jönköping University 
som huvudman, sjuksköterskeutbildning och förskollärarutbildning, samt tre 
yrkeshögskoleutbildningar, 3D-artist med två inriktningar ”Visual” och 
”Technical” och behandlingspedagogutbildning.  

De båda högskoleutbildningarna har stort värde för den lokala/regionala 
arbetsmarknaden och föreslås bedrivas vidare på samma sätt som idag med en 
utökad ambition att öppna upp för fler utlokaliserade högskoleutbildningar 
förlagda till Campus i12, till exempel grundskollärare. 

3D-artist, Visual- och Technicalutbildningen 
Barn- och utbildningsnämnden behöver ta ställning till om Eksjö kommun ska 
ansöka om en ny period för att driva 3D-artistutbildningarna, båda inriktningarna, 
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Visual och Technical. För att få starta en YH-utbildning höstterminen 2024 ska en 
ansökan vara myndigheten för yrkeshögskolan tillhanda den 20 juni 2023, 
myndighetens beslut redovisas 1 februari 2024.  

Arbetsgrupper med representanter från Campus i12, näringslivet och högskolan i 
Jönköping har formerats och arbetet med ansökningar inför 2024 har redan 
påbörjats. Ansökan i sig är ett omfattande arbete som startar i januari med syfte 
att producera ett dokument som på detalj beskriver utbildningen ända ner till 
kursplaner och examinationsmoment samtidigt som den innehåller avsikts-
förklaringar och kvantifierat anställningsbehov för näringslivet.  

Barn- och utbildningssektorn har haft dialog med kommunstyrelsens presidium 
och barn- och utbildningsnämndens presidium om dessa utbildningar som med 
hänsyn till den regionala arbetsmarknaden och den totala kostnaden föreslår att 
inte gå in i en ny ansökningsperiod för dessa utbildningar men påtalar vikten av att 
slutföra det avtal som Eksjö kommun ingått med Tekniska högskolan på 
Jönköping University, vilket innebär att starta en ny klass hösten 2023.  

Behandlingspedagogutbildning 
Barn- och utbildningssektorn föreslår utifrån den dialog som varit med kommun-
styrelsens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium att Eksjö 
kommun slutför sitt åtagande i det avtal som finns upprättat och att nämnden vid 
mars månads sammanträde tar ställning till en ny ansökningsperiod för 
behandlingspedagog/socialpedagog samt att barn- och utbildningssektorn 
redovisar möjligheten att samverka kring personal mellan Campus I12 och 
gymnasieskolans lärare, vilket även innebär att gymnasiechef och campuschef får i 
uppdrag att utreda möjligheterna att använda gymnasieskolans lärare till kurser på 
campus. 

Genomlysning av Campusi12 och Vux i12 
I slutet på 2020 och början på 2021 gjordes genomlysningar av Campus i12 och 
Vuxi12. Det var kommunstyrelsen som beslutade att genomlysningar skulle 
genomföras. Genomlysningarna gjordes internt inom förvaltningen och 
styrgruppen bestod av Tord du Rietz (kommundirektör), Nina von Krusenstierna 
(sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon Lennermo (biträdande 
ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). Genomlysningarna var 
uppdelade i två delar  
 

• Del 1 med fokus på ekonomi och upphandlingar  
• Del 2 med fokus på ett framåtsyftande perspektiv där fokus var kring 

marknadsföring, samarbete, ansökningsprocessen och ekonomi.   
 

En återrapportering med uppföljning på de identifierade utvecklingsområdena har 
skett till kommunstyrelsen 2021-11-30. 

Campus i12 har tagit fram ett årshjul för ansökningsprocessen för nya 
utbildningar innehållande olika delmoment som bristinventering, ansökning om 
nya utbildningar, besked om ansökningarna, marknadsföring. Inom respektive 
delmoment finns olika aktiviteter som ska göras.  
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För att få Campus ekonomi i balans har Näringslivsenheten tillsammans med 
Campus i12 under 2022 genomfört ett antal workshops inom följande branscher; 
vård, industri och turism/besöksnäring. De bristyrken som identifierades på YH-
nivå var specialistundersköterskeutbildningar inom demens, palliativ vård och 
smärta. Dessa utbildningar är inte möjliga att genomföra på Campus i12 då de 
rekryteringsbehov som näringen redovisade är allt för låga för att myndigheten ska 
godkänna en utbildningsstart. 

Näringen uttryckte även ett behov av att utbilda egen personal på halvfart och 
distans, vilket inte Campus i12 kan erbjuda. Campus i12:s uppdrag är bedriva 
utbildningar som gynnar den lokala arbetsmarknaden. Eksjö kommun med 
omnejd har inte ett tillräckligt stort rekryteringsbehov inom en specifik 
yrkesgrupp för att motivera en YH-utbildning. För att få en utbildning med 20 
platser godkänd av myndigheten krävs att näringsliv/arbetsliv har ett 
rekryteringsbehov på cirka 120 personer. 

Budget för Campus i12 
En kvalitetssäkring av Campus i12 budget för 2023 håller på att göras. Likaså  
en uppdaterad prognos för kommande år utifrån föreslagna förändringar i 
utbildningsutbudet.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef 2023-01-24 
Genomlysning Campus i12, del 1 och del 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30, 2021-04-13, 2021-11-30. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Gymnasiechef 
Chef Vux i12 
Chef Campus i12 
Skolchef 
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BUN § 17 Verksamhetsinformation - grundskola 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Grundskolechefen informerar om grundskolans och grundsärskolans verksamhet 
utifrån gällande styrdokument samt hur verksamheten fungerar i Eksjö kommun.  

De viktigaste styrdokumenten är Skollagen, olika allmänna råd kopplade till lagen 
samt läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och 
grundsärskolan.  

Grundskolan i Eksjö kommun är organiserad med sex skolor som har förskole-
klass till årskurs sex, en skola som har förskoleklass till årskurs nio samt en skola 
som har årskurs sju till nio. Dessutom finns en kommunövergripande särskild 
undervisningsgrupp. Tio rektorer och en biträdande rektor ansvarar för 
verksamheten.  
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BUN § 18 Lovskola 2023 - information 
Dnr Bun 2023/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Huvudmannen är skyldig att erbjuda minst 50 timmar lovskola i juni månad 
för elever som efter årskurs åtta i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till 
ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och 50 timmar för elever som 
efter årskurs nio i grundskolan inte blivit behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan.  

För elever i årskurs nio som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram, är huvudmannen dessutom skyldig att ordna 25 timmar 
lovskola på lov under läsåret. 

Den obligatoriska lovskolan för elever i årskurs åtta och årskurs nio förläggs till 
juni månad på Furulundsskolan och på Prästängsskolan. För elever i årskurs nio 
erbjuds dessutom lovskola på lov under höst- och vårterminen på respektive 
högstadieskola.  

Den prövning som eleven i årskurs nio har rätt till efter obligatorisk lovskola ska 
ske i anslutning till anordnad lovskola i juni månad. Elever som uppnår 
behörighet i lovskolan i juni ska vara med i första antagningsprocessen till 
gymnasieskolan. 

Den obligatoriska lovskolan ingår i grundskolan och inget statsbidrag utgår. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström grundskolechef 2023-01-10 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 19 Förskoleklass läsåret 2023/2024 - 
information 
Dnr Bun 2022/356 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn har inför läsåret 2023/2024 i möjligaste mån 
erbjudit barnen plats i förskoleklass på den grundskola som vårdnadshavarna har 
angett som förstahandsval. 

Vid tidpunkten då vårdnadshavare gavs möjlighet att önska skolplacering var 201 
elever folkbokförda i Eksjö kommun. Av dem har 154 gjort ett aktivt val, vilket är 
färre än inför läsåret 2022/2023. Övriga barn har placerats utifrån närhets-
principen. Några vårdnadshavare har överklagat beslutet om placering, varför 
antalet elever per skola kan komma att ändras. 

Antal förskoleklassplaceringar per skolenhet 
Furulundsskolan 28 elever 
Grevhagsskolan 42 elever 
Hultskolan  12 elever 
Höredaskolan  22 elever 
Ingatorpsskolan 12 elever 
Linnéskolan  35 elever 
Norrtullskolan 46 elever 
 
Fördelningen mellan skolorna utifrån vårdnadshavarnas önskemål gör att det kan 
bli svårt att erbjuda plats på alla skolor utifrån närhetsprincipen vid eventuella 
inflyttningar till kommunen.  

På skolorna utanför Eksjö tätort finns en förskoleklass per skola. Grevhagsskolan, 
Linnéskolan och Norrtullskolan kommer att organisera för två klasser.  

Även läsåret 2023/2024 är förskoleklassen förlagd till fyra dagar, måndag till 
torsdag, klockan 08.00-12.50.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström grundskolechef 2023-01-10 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 20 Barn- och elevutveckling - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag  
Statistik barn- och elevutveckling 2023-01-10 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 21 Omvärldsbevakning - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Omvärldsbevakningen redogör för aktuella regeringsuppdrag, lagrådsremisser, 
statliga utredningar samt aktuella uppdrag och beslut som påverkar barn- och 
utbildningssektorns verksamheter. 

Bland annat informeras om ett nytt nationellt professionsprogram för rektorer, 
lärare och förskollärare, utökning av undervisningstiden i lågstadiet, digitalt och 
centralt rättade nationella prov, ämnesbetygsreformen, konsekvenser av pandemin 
inom utbildningsverksamheten, ny nationell digitaliseringsstrategi 2023-2027 samt 
kombinationsutbildningar på Komvux. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUN § 22 Elever som inte fullgör sin skolplikt - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2023/13 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avsluta uppföljningen av enskilda elevärenden i barn- och utbildnings-
nämnden, 

att grundskolechefen informerar barn- och utbildningsnämnden om elever som 
inte fullgör sin skolplikt, samt 

att barn- och utbildningsnämnden informeras om sammanställd frånvaro-
uppföljning i augusti och februari.   

Ingbritt Martinsson (C) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen. 

Ärendebeskrivning  
Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans 
kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser, både för individen och 
för samhället. Ytterst handlar skolnärvaro om barns och ungdomars rätt till 
utbildning och framtida möjligheter till arbete och vidare studier. Skolan är den 
enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa, 
olika former av sociala problem och utanförskap.  

Skolfrånvaro är ofta en indikation på psykosociala problem, såväl skolrelaterade, 
som individ- och familjerelaterade. Med utgångspunkt i orsakerna till 
skolfrånvaron kan barnet eller den unge behöva stöd i olika former och 
omfattning. I en del fall räcker det med någon åtgärd i skolan medan andra kan 
behöva omfattande insatser såväl från skolans sida som från till exempel 
socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin.  

Barn- och utbildningssektorn föreslår att barn- och utbildningsnämnden följer 
upp elevers skolnärvaro genom att barn- och utbildningsnämndens dagordning 
har en stående punkt, ”Elever som inte fullgör sin skolplikt”, där grundskole-
chefen informerar om de elever som rektorerna anmält till huvudmannen enligt 
kommunens handlingsplan för skolnärvaro. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen vid varje sammanträde sammanställs 
elevernas frånvaro per termin/läsår och informeras på barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde utifrån såväl verksamhet som årskurs och skolenhet i 
augusti och februari. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Följande elevärenden avslutas för fortsatt uppföljning i barn- och utbildnings-
nämnden, diarienummer Bun 2020/67, 2021/158, 2022/45, 2022/63, 2022/126, 
2022/343. 

För de elever som är frånvarande från skolan och varaktigt vistas på okänd ort har 
nämnden tagit ett gemensamt beslut 2022-05-11 att inte följa dessa elevärenden 
enskilt vid varje nämndsammanträde, gäller diarienummer Bun 2021/135, 
2021/136, 2021/137, 2022/64, 2022/127, 2022/128, 2022/129. 

Yrkande 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar 

Ingbritt Martinsson (C) att stryka första att-satsen ”avsluta uppföljningen av 
enskilda elevärenden i barn- och utbildningsnämnden”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med barn- och utbildnings-
nämndens godkännande proposition på barn- och utbildningsutskottets förslag 
till beslut mot Ingbritt Martinssons (C) ändringsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med barn- och 
utbildningsutskottet förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef och Marie Ekström 
grundskolechef 2023-01-25 
Handlingsplan för att stimulera hög närvaro förskoleklass-årskurs 9 

Utdrag:  
Verksamhetschef grundskola 
Rektorer, grundskola 
Skolchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUN § 23 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 
2022-06-29.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
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: 
Skolchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 24 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

• Rekrytering av personal till centrala elevhälsan 
• Pilotprojekt kostnadsfria mensskydd - motion 
• Förändrad ledningsorganisation inom förskolan  
• Omorganisation på barn- och utbildningssektorn  
• Utredningsförslag kring lokaler gällande skola/förskola/äldreomsorg i 

Mariannelund, Höreda och Ingatorp 
• Behov av ökad ledningsresurs på Eksjö gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 25 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar.  

Kommunstyrelsen har beslutat om att en ny skolbyggnad för Norrtullskolan ska 
byggas inom befintlig fastighet.  

Rektor på Norrtullskolan har returnerat arbetsmiljöansvaret för Norrtullskolans 
lokaler till grundskolechef enligt redovisad riskbedömning. 

Beslutsunderlag  
Riskbedömning returnering av arbetsmiljöuppgift  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 26 Brukarråd läsåret 2022/2023 - 
information 
Dnr Bun 2022/328 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De politiker som närvarade vid brukarråden lyfter de frågor som behöver belysas i 
nämnden.  

Information om tid och plats för vårens resultatdialoger i grundskolan har skickats 
ut till kontaktpolitikerna via mejl. 

Ordförande påpekar att det är viktigt att kontaktpolitikerna deltar på brukarråd 
och resultatdialoger samt att man vid förhinder meddelar respektive rektor och 
kontaktpolitikerkollega.  

Förrättningsarvode och reseersättning utgår för brukarråd och resultatdialog. 

Beslutsunderlag  
Anteckningar Ingatorpsskolan, förskolan Skogsgläntan och förskolan Getingen 
2022-12-01. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 27 Uppföljning anmälan till huvudman 
höstterminen 2022 - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning och redovisning av inrapporterade anmälningar vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för höstterminen 2022. 

Sedan september 2021 används ett digitalt system för rapportering till huvudman 
samt dokumentation av utredning och åtgärder vilket har underlättat hanteringen. 
När ärendet är avslutat på enheten godkänner huvudmannen ärendet. 

Samtliga verksamheter har en plan för diskriminering och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef 2023-01-25 
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden höstterminen 2022 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 28 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2022/225 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under perioden 2022-12-09—2023-01-20 har det kommit in 34 nya anmälningar 
till barn- och utbildningssektorn gällande anmälan till huvudman vid misstanke 
om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 2023-01-26 
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden 2022-12-09—2023-01-20 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 29 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2023-01-26 
Barn- och utbildningssektorns samverkansprotokoll 2023-02-02 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 30 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2023/5 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 

• Skolskjuts inom grundskolan 
• Behovsplacering på fritidshem 
• Interkommunal ersättning, IKE, Eksjö gymnasieskola 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn 
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