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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-16

 
  

BUN § 59 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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BUN § 60 Läsårstider 2022/2023 
Dnr Bun 2021/74 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna läsårstiderna för 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om terminstider för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Läsåret 2022/2023 
Höstterminen 2022 
17 augusti – 22 december 
Vårterminen 2023 
10 januari – 14 juni (förskoleklass, grundskola och grundsärskola) 
10 januari – 10 juni (gymnasieskola, åk 3) 
10 januari – 14 juni (gymnasieskola åk 1-2, gymnasiesärskola)  
 
Ledighet för eleverna 
14 september (studiedag) 
31 oktober-4 november (höstlov) 
22 november (studiedag) 
3 februari (studiedag) 
13 februari-17 februari (sportlov) 
9 mars (studiedag) 
11 april-14 april (påsklov) 
19 maj (lovdag) 
24 maj (studiedag) 
5 juni (lovdag) 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-06-07. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorns rektorer och skoladministratörer 
Måltidschef 
Personalavdelningen 
Kontaktcenter 
Städchef 
Länstrafiken
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BUN § 61 Avstängning av elev - Eksjö Gymnasium 
Dnr Bun 2021/29 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avstängningen av eleven på Eksjö Gymnasium upphör med anledning av att 
läsåret är avslutat.  

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattade 2021-03-04 ett delegations-
beslut om avstängning av eleven på Eksjö Gymnasium under perioden 2021-03-
11-2021-03-17. Beslutet fattades efter samråd med skolchef och gymnasiechef 
samt med stöd av kommunallagen kap 6 § 39.  
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-03-17 beslut om förlängning av 
avstängningen till och med 2021-04-21. Barn- och utbildningsnämnden förlängde 
avstängningen 2021-04-21 till att gälla till 2021-05-19 och tillstyrkte sedan 
ytterligare avstängning till 2021-06-16.  
 
Avstängningen av eleven upphör med anledning av att läsåret är avslutat. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-06-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-19. 
 
      

Utdrag:  
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef
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BUN § 62 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 september månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Linnéskolan, rektor
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BUN § 63 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 september månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i september. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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BUN § 64 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 september månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Uppföljning på nämnd- 
sammanträdet i september. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 65 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge gymnasiechefen i uppdrag att till september månads nämndsammanträde 
rapportera om aktuell elevs fortsatta skolgång.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Ärendet är aktuellt och följs upp på 
nämndsammanträdet i september. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor 
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef 

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 66 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 september månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i september. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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BUN § 67 Uppföljning anmälan till huvudman - 
kränkningsärenden 2021 
Dnr Bun 2021/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av de anmälningar vid misstanke om diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling som har anmälts till huvudmannen under 2021. 
 
Samtliga verksamheter har en plan för diskriminering och kränkande behandling.  
Under vårterminen har 49 anmälningar redovisats till barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-06-02. 
Uppföljning av anmälan till huvudman vid misstanke om diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling 2021. 
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BUN § 68 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-05-19 har det kommit in 14 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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BUN § 69 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Behov av fritidshemsplats särskilda behov 
Antal beviljade 1 st 
 
Yttrande angående sökande till gymnasieskolor i annan kommun 
Antal yttrande 25 st 
 
Mottagande av sökande till Eksjö Gymnasium från annan kommun 
Antal beslut 17 st 
 
Mottagande i gymnasiesärskolan 
Beviljade 7 st, avslag 0 st. 
Nationellt specialutformat eller individuellt program för elev i gymnasiesärskolan 
Nationellt program: 7 elever 
 
Mottagande i grundsärskolan 
Beviljade 1 st, avslag 0 st. 

Skolskjuts inom grundskolan 
Antal beviljade 55 st, avslag 13 st. 

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut behov av fritidshemsplats 2021-05-25. 
Delegationsbeslut yttrande angående sökande till gymnasieskolor i annan 
kommun 2021-05-27. 
Delegationsbeslut mottagande av sökande till Eksjö Gymnasium från annan 
kommun 2021-05-27. 
Delegationsbeslut mottagande i gymnasiesärskolan samt nationellt specialutformat 
eller individuellt program för elev i gymnasiesärskolan 2021-06-02. 
Delegationsbeslut mottagande i grundsärskolan 2021-06-08. 
Delegationsbeslut skolskjuts inom grundskolan 2021-06-09. 
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BUN § 70 Anmälningsärende 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Avstängning av elever 
Linnéskolan, 1 elev. 
 
Incidentrapporter 
En person får samtal och sms avsedda för Eksjö kommun. Höglandets IT hittar 
numret i personalsystemet och korrigerar. Ärendet klassas som en incident men 
behöver inte anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare 
Datainspektionen). 
 
Brist i programvara hos Tieto Education och risk för personuppgiftsincident. 
Lärare kan se personligt data tillhörande sekretessmarkerade elever. Orsaken 
lokaliserades till ett designfel och åtgärdades. Inga sekretessmarkerade elever med 
riktiga uppgifter finns i barn- och utbildningssektorns system. 
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