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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-16

 
  

BUN § 18 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUN § 19 Elevhälsans medicinska insats - 
patientsäkerhetsberättelse 2021 
Dnr Bun 2022/53 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Patientsäkerhetsberättelsen omfattar elevhälsans medicinska insats, EMI, i Eksjö 
kommun. Lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659) innebär krav på vårdgivaren 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 
vårdskador inom verksamheten.  

I enlighet med §§ 9-10, kapitel 3 i patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren 
dokumentera det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet samt senast 
den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som 
har uppnåtts. 

Skolsköterskornas och skolläkarens kompetens och kunnande är en grundsten i 
patientsäkerhetsarbetet samt i mötet med elever och vårdnadshavare. Under 2021 
har ett stort arbete gjorts för att rekrytera skolsköterskor med rätt kompetens 
samt skapa goda förutsättningar för ett patientsäkert arbete trots pandemi och hög 
påverkan på verksamheten med elevfrånvaro, distansundervisning och 
vaccinationsarbete utöver nationella barnvaccinationsprogrammet.  

Måluppfyllelse och strategier i verksamheten synliggörs med hjälp av materialet 
och metoden ”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” vilka följs upp 
regelbundet. Risker identifieras med hjälp av risk- och konsekvensanalys i 
samband med större förändringar i verksamheten samt genom avvikelse- och 
klagomålshantering. Åtta avvikelserapporter och ett klagomål har behandlats och 
analyserats. Avvikelserna har handlat om felaktig journaldokumentation, 
handhavande vid vaccin och vakanta tjänster. Det har inte inkommit några 
klagomål på elevhälsans medicinska insats. Inga Lex Maria anmälningar har gjorts 
2021. 

Samverkan och egenkontroll är ytterligare viktiga åtgärder för patientsäkerheten. 
Rutiner och checklistor för egenkontroll finns i skolsköterskornas metodbok.  

Alla elever i aktuella årskurser i grundskolan och gymnasieskolan har erbjudits 
hälsobesök enligt skollagen. Alla elever har också erbjudits vaccinationer enligt det 
nationella barnvaccinationsprogrammet, några enstaka har tackat nej. Utöver 
nationella barnvaccinationsprogrammet har samtliga elever födda 2006-2009 
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erbjudits två doser covidvaccin som administrerats av elevhälsan i samarbete med 
vårdcentralen.  

Antal elever per skolsköterska har i snitt varit 461 elever per heltid, men varierar 
mellan 318 och 679 elever per heltid. Skolläkartjänst omfattar cirka 15 procent av 
en årsarbetstid. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef 2022-03-08 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2021  
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BUN § 20 Varaktig frånvaro för elever i samverkan 
med soc 
Dnr Bun 2022/15 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att anta rutinen för elever som varaktigt vistas på okänd ort. 

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 7 kapitlet 17 § ska elever närvara i grundskolan 
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. Att en elev är borta 
mycket från skolan är en varningssignal om att hen riskerar att inte klara av sin 
utbildning. Det är viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att hen kan få 
det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Barn som varaktigt 
vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan 
begäras att barnet ska gå i skola omfattas dock inte av skolplikten (Skollagen 
2010:800 kapitel 7 § 2, 2 st). 

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska ansvarig rektor se till att 
frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar, enligt 
skollagen 2 kapitlet 8 §, för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i lagen. 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå, enligt skollagen 4 
kapitlet 3 §, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt 
kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas, skollagen 4 kapitlet 7 §. 

För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna fatta väl grundade beslut utifrån 
sitt mandat och ansvar krävs uppdaterad och uttömmande information om 
elevens situation. Utifrån gällande närvaroplan anmäler skolan oro till 
socialtjänsten när en elev har hög skolfrånvaro och när verksamhetens åtgärder 
inte räcker för att komma till rätta med frånvaron. I vissa fall kommer det till 
verksamhetens kännedom att eleven befinner sig utomlands, med eller utan 
vårdnadshavare. Verksamheten gör, i överenskommelse med socialtjänsten, 
upprepad orosanmälan var sjätte månad tills ärendet avslutas. Avslut i ärende kan 
bero på att: 

• Eleven är tillbaka i skolan 
• Eleven är inte längre folkbokförd i Eksjö kommun 
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• Skatteverkets folkbokföringsutredning visar att eleven anses vara 
emigrerad 

I samverkan med kommunens socialtjänst har barn- och utbildningssektorn 
arbetat fram en rutin för uppföljning av elever i grundskolan med varaktig 
frånvaro där det finns misstanke om utlandsvistelse eller på annat sätt 
felaktigheter i folkbokföringen som skulle innebära att eleven inte omfattas av 
skolplikten. 

 I rutinen framgår en gemensamt framtagen ansvarsfördelning mellan barn- och 
utbildningssektorn och sociala sektorn för att tydliggöra vilken aktör som vidtar 
vilka åtgärder och vad vi kan förvänta oss av varandra i form av återkoppling på 
anmälan, information om polisanmälan eller underrättelse till Skatteverket om 
felaktigheter i folkbokföringen.  

Rutinen innehåller även en checklista för rektorernas uppföljning i ärendet och 
utgör ett beslutsunderlag för barn- och utbildningsnämnden i beslut rörande 
elever som kan anses varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana 
att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola och därmed inte 
omfattas av skolplikten. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Kajsa Hansdotter, 
elevhälsochef, 2022-03-08. 
Rutin för elever som varaktigt vistas på okänd ort. 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Grundskolechef 
Rektorer grundskolan 
Elevhälsochef 
Socialchef 
Verksamhetschef IFO 
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BUN § 21 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 april månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs anpassade studiegång och närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång. Samarbete 
med BUP och socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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BUN § 22 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/110 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Prästängsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Eleven är folkbokförd och skolplacerad i annan kommun. Ärendet och 
uppföljningen i nämnden avslutas. Återkommer eleven för skolgång i Eksjö 
kommun kan ärendet återupptas. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 23 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har åtgärdsprogram och 
anpassad studiegång. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 24 Elev som inte fullgör sin skolplikt – 
vitesärende 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att enligt skollagen 7 kap 23 § förelägga vårdnadshavarna xxxxx-xxxx och xxxxx-
xxxx, att mot löpande vite om 200 kronor per dygn från och med 2022-03-24 se 
till att xxxxx-xxxx fullgör sin skolplikt vid Grevhagsskolan i Eksjö, vitet föreläggs 
endast om eleven inte påbörjat sin skolgång 2022-03-24, 
 
att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om utdömande av vite, enligt 6 § lag om vite, samt 
 
att ge rektor på Grevhagsskolan i uppdrag att till april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats. 
 

Ärendebeskrivning  
Elev skolplacerad på Grevhagsskolan i Eksjö med 100 procents frånvaro sedan 
höstterminen 2021.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-09 § 7 beslutades att 
avvakta med vitesföreläggande tills möte med vårdnadshavare, socialtjänsten, 
skolchef och nämndens ordförande ägt rum. Om inte elevens skolplikt uppfylls 
skulle beslut om vitesförläggande fattas på dagens nämndsammanträde. 

Av skollagens 7 kapitel framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. 
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. 

För att tillgodose elevens rätt till utbildning har barn- och utbildningsnämnden, 
enligt skollagen 7 kap 23 §, föreslagit vite med 200 kronor per dygn från och med 
2022-03-24, om eleven inte återkommer till skolan. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Vårdnadshavarna 
Rektor, Grevhagsskolan 
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BUN § 25 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/133 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta uppföljningen av eleven på Prästängsskolan, samt 
 
att rapportera om hur aktuell elevs skolgång fortlöper till nämndsammanträdet i 
juni. 
 

Ärendebeskrivning  
Eleven är folkbokförd och skolplacerad i annan kommun. Ärendet och 
uppföljningen i nämnden avslutas.  

Återkoppling om elevens fortsatta skolgång till nämndsammanträdet i juni.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 26 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats, samt 
 
att rektor gör bedömning enligt fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på 
okänd ort.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. 
Diskussion förs utifrån fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på okänd 
ort. Uppföljning på nämndsammanträdet i april.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 27 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats, samt 
 
att rektor gör bedömning enligt fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på 
okänd ort.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. 
Diskussion förs utifrån fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på okänd 
ort. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 28 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats, samt 
 
att rektor gör bedömning enligt fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på 
okänd ort. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. 
Diskussion förs utifrån fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på okänd 
ort. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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BUN § 29 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats, samt 
 
att rektor gör bedömning enligt fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på 
okänd ort.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. 
Diskussion förs utifrån fastställd rutin för elever som varaktigt vistas på okänd 
ort. Uppföljning på nämndsammanträdet i april.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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BUN § 30 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 april månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 31 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2022/44 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Ingatorpsskolan med låg närvaro. Samverkan med 
BUP och socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträde i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Ingatorpsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 32 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2022/45 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Ingatorpsskolan med låg närvaro. Anpassningar i 
skolan och kontakt med BUP pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i april. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Ingatorpsskolan 

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 33 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. 

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 2022-03-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 34 Anmälan till huvudman - information 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2022-02-09 har det kommit in 33 anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2022-02-05--2022-03-10. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 35 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har sedan senaste sammanträdet 2022-02-09 redovisats 
till barn- och utbildningssektorn. 

• Inackorderingstillägg på Eksjö Gymnasium 
• Mottagande av sökande till program på Eksjö Gymnasium 
• Yttrande angående sökande till program på gymnasieskolor i annan 

kommun 
• Uppskjuten skolplikt 
• Skolskjuts inom grundskolan 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn. 
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