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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 

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

 
Plats och tid  Digitalt möte via Teams från Bryggaren kl. 13:00-17:50 
  
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson, (C) ordförande 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Ingbritt Martinsson (C) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Ugarph (M) tjänstgörande ersättare för Raoul Adolfsson (M) 

Regina Rosell (V) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist (S) 
 
 

  
 
Tjänstepersoner Yvonne Hörberg, sekreterare 
 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 
 
 
Utses att justera Anders Pansell 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset 2021-08-23 kl 11.00   Paragrafer 71-78 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Anders Pansell 
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   ANSLAG/BEVIS 
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Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
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Underskrift …………………………………………… 
 Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
  

BUN § 71 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUN § 72 Systematiskt kvalitetsarbete – årshjul 
2021/2022 
Dnr Bun 2021/83 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna reviderat årshjul för 2021/2022.  

Ärendebeskrivning  
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudman, förskole- 
och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
utbildningen. 

Som ett stöd i planeringen, uppföljningen och det systematiska arbetet på 
huvudmannanivå beskriver årshjulet vad som ska följas upp och när det ska ske.  

Årshjulet för barn- och utbildningsnämnden samt barn- och 
utbildningsberedningen 2021/2022 har förtydligats och reviderats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-08-11. 
Barn- och utbildningsnämndens/beredningens årshjul 2021-2022. 
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BUN § 73 Storbrukarråd 2021 
Dnr Bun 2020/130 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att storbrukarråden för höstterminen 2021 äger rum enligt följande: 

 Torsdagen den 25 november klockan 18.30-20.30, Mariannelund 
 Torsdagen den 2 december 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. 

Storbrukarråden under läsåret 2020/2021 blev inställda på grund av pandemin. 
Förslag på nya datum för hösten 2021 har upprättats. 

Höstens storbrukarråd kommer att fokusera på pandemins påverkan i våra 
verksamheter. Barn- och utbildningsberedningen vill därför att man vid 
enheternas brukarråd diskuterar nedanstående för fortsatt diskussion under 
storbrukarråden: 

- Hur pandemin har påverkat barnen/eleverna i förskolan/skolan? 
- Hur man upplevt förväntansdokumentet och hur det fungerat i samverkan 

med vårdnadshavare. (I förskolornas brukarråd) 
- Vilka förväntningar man som vårdnadshavare har på skolan och vilket 

ansvar man som vårdnadshavare har gentemot skolan? 
(I grundskolornas brukarråd) 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, 2021-08-10. 
      

Utdrag:  
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Grundskolechef 
Förskolechef
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BUN § 74 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Eksjö Gymnasium i uppdrag att till september månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev som tidigare har varit skolplacerad i en annan kommun 
men nu påbörjat sina studier på Eksjö Gymnasium. Elevens närvaro följs upp på 
nämndsammanträdet i september. 
 
Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Eksjö Gymnasium, rektor 
Elevhälsochef 
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BUN § 75 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Grevhagsskolan i uppdrag att till september månads 
nämndsammanträde rapportera om elevens närvaro. 

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Grevhagsskolan med låg närvaro under vårterminen. 
Elevens närvaro följs upp på nämndsammanträdet i september. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Grevhagsskolan, rektor
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BUN § 76 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-06-16 har det inte kommit in några 
anmälningar till barn- och utbildningssektorn angående anmälan till  
huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. 
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BUN § 77 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Barnomsorgspeng 2021 löneuppräkning från 1 april 
Eksjö kommun beslutar årligen om storleken på barnomsorgspengen. Begreppet 
barnomsorgspeng kan förklaras som den summa Eksjö kommun betalar till 
förskolan för varje barn.  

Barnomsorgspeng 2021 löneuppräkning Tånghults barnomsorg 
Begreppet barnomsorgspeng kan förklaras som den summa Eksjö kommun 
betalar till pedagogisk omsorg för varje barn. 
 
Skolskjuts inom grundskolan 
Antal beviljade 28 st, avslag 5 st. 

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut: 
Barnomsorgspeng löneuppräkning från 1 april 2021, 2021-06-30. 
Barnomsorgspeng löneuppräkning Tånghults barnsomsorg 2021, 2021-06-30. 
Skolskjuts inom grundskolan 2021-08-10. 
      

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 78 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att inga ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Inga anmälningsärende finns att redovisa på dagens sammanträde.  
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