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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

 
  

BUB § 31 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 32 Budgetuppföljning per 2021-03-31 - 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att barn- och utbildningssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot helårsbudget med 8,0 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 1,8 procent, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter mars månad var 109,3 mnkr vilket motsvarar 24,0 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25,0 procent. Detta 
motsvarar en avvikelse med 4,4 mnkr till och med mars månad.  

Sektorns helårsprognos för driften är 462,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 8,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen 
är -1,8 procent.  

 Öppen förskola prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 8,1 procent 

 Förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras till en positiv avvikelse 
med 1,0 mnkr, motsvarande 0,9 procent 

 Fritidshem prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr, 
motsvarande 3,9 procent 

 Förskoleklass prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,7 mnkr, 
motsvarande 6,7 procent 

 Grundskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,4 mnkr, 
motsvarande 1,2 procent 

 Grundsärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr, 
motsvarande 1,8 procent 

 Gymnasieskola inklusive elevhem och kommunalt aktivitetsansvar 
prognostiseras till en negativ avvikelse med 7,0 mnkr, motsvarande 9,3 
procent 

 Gymnasiesärskola prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 12,2 procent 
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Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21
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 Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,3 procent 

Sektorns investeringsutfall efter mars månad var 0,3 mnkr vilket motsvarar 4,0 
procent av helårsbudgeten. 
 
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,4 mnkr vilket motsvarar budget.  

Barn- och utbildningsberedningen poängterar vikten av att tidigare beslutade 
åtgärdsplaner, för de verksamheter som avviker negativt mer än 3 procent, följs. I 
avvikelse mellan 1-3 procent görs uppföljningar varje månad, enligt skolchefens 
beslut, så att underskottet minskar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom, 2021-04-13. 
Budgetuppföljning 2021-03 per verksamhet. 
Budgetuppföljning 2021-03 per ansvar.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 33 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att 
budgeten ska rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 
2022-2023. För 2024 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera 
samma ram som 2023.  

I budgetunderlaget redovisas följande tre delar:  

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

- Behov för ökad ambition 
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 34 Internkontrollplan 2021 - barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr Bun 2021/18 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplanen för barn- och utbildningssektorn 2021. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
har en diskussion förts på sammanträdet i mars om vilka områden som barn- och 
utbildningsberedningen ska fokusera på i planen för intern kontroll 2021.     

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska diskussion 
ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen 
kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för den interna 
kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 
För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. På sammanträdet i mars 
redovisades resultatet av 2020 års interna kontroll. Vid fastställande av 2021 års 
interna kontroll är det bra att göra en bedömning om föregående års 
kontrollområden är aktuella att även vara med i 2021 års plan eller om dessa 
områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms vara 
högre och konsekvensen om fel inträffar är större. 

Riskanalys 

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

 
Väsentlighetsanalys 

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 
För kontrollen 2021 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt. Åtta av punkterna 
fanns även med i 2020 års kontroll. Punkterna 2021 är: 
 
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 

 A. Omsorgsschema för barn och elever i förskola och fritidshem fungerar 
tillförlitligt i det elevadministrativa systemet Tieto Education 

 B. Rapportering av delegationsbeslut 
 
Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 

 C. Skolledare upplever att de har möjlighet och kompetens att använda 
budgetuppföljningssystemet FIC på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 
Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
 

 D. Kontroll av direktupphandlingar 
 E. Åtgärder som omfattas av ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga 

stödinsatser” följs upp 
 F. Kuratorers dokumentation i individärende sker enligt gällande 

lagstiftning 
 G. Rutin kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro finns och är 

implementerad 
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 H. Riktlinje kring huvudmannens uppföljning av skolnärvaro följs 
 I. Riktlinjer finns för hur Eksjö kommun hanterar legitimationskravet för 

undervisning i fritidshem 
 J. Studiehandledare och klasslärare/ämneslärare samarbetar för att främja 

flerspråkiga elevers lärande. 
 

Enligt barn- och utbildningssektorns bedömning föreslås punkterna F, G och I 
utgå ur internkontrollen 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-04-14. 
Bilaga, bruttolista internkontrollplan 2021, barn- och utbildningssektorn.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 35 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet, Öppen förskola - förlängning 
Dnr Bun 2021/8 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att successivt öppna för fler anpassade aktiviteter inom verksamheten för öppen 
förskola på Eksjö Familjecentral, samt  
 
att åtgärden gäller från och med 10 maj till och med 30 juni 2021. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten föreslås en förlängning av tidigare beslut att ordinarie 
verksamhet för öppen och riktad verksamhet på öppen förskola i grupp ställs in 
tillfälligt. Med anpassningar i form av begränsat antal deltagare samt aktiviteter 
som främst förläggs utomhus föreslås framförallt att den riktade verksamheten på 
öppen förskola stegvis återupptas.  

Öppen förskola är en viktig mötesplats för många nyblivna föräldrar och 
daglediga kommuninvånare. Öppen förskola är ett forum där besökare kan få stöd 
och vägledning i sitt föräldraskap och det är ett värdefullt tillfälle att tidigt 
upptäcka behov av insatser från andra aktörer i samhället. Speciellt för deltagarna i 
den riktade verksamheten spelar öppen förskola en viktig social, hälsofrämjande 
och förebyggande roll för barn och föräldrar. För vissa är verksamheten på öppen 
förskola den mindre krets av personer de har kontakt med utifrån 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.  

Genom att begränsa antalet besökare i öppen förskola samt att främst förlägga 
aktiviteter utomhus kan verksamheten även fortsättningsvis bidra till att minska 
risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre 
förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. Anpassningarna följer gällande rekommendationer för 
samtliga vårdcentraler i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-04-15. 
Ks beslut 2021-03-30. 
Rekommendationer med anledning av Coronaviruset – för alla medarbetare på 
familjecentraler i Jönköpings län, 2021-03-09.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Elevhälsochef, barn- och utbildningssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 36 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet  
Dnr Bun 2020/164 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö gymnasium avslutar växelvis distansundervisning och återgår till 
närundervisning, samt 

att åtgärden gäller från och med 10 maj 2021. 

Ärendebeskrivning  
Utbildningsministern Anna Ekström meddelade 25 mars att Folkhälso-
myndighetens nuvarande rekommendation om att undervisningen i 
gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning 
och närundervisning gäller till och med den 1 april, och att den därefter inte 
förlängs. Regeringen understryker att möjligheten kvarstår för regioner, 
kommuner och enskilda huvudmän att, om så behövs ur smittskyddsperspektiv, 
bedriva del av undervisningen som växelvis distans- och närundervisning även 
fortsättningsvis.  

Smittspridningen är fortsatt en utmaning för samhället och gymnasieskolan har 
inte kunnat återgå till närundervisning i den utsträckning som 
utbildningsministerns beslut och inriktning var i januari. Eksjö gymnasium har en 
kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten i länet och distansundervisningens 
upplägg och takten i återgång mot närundervisning har varit baserad på deras 
bedömning och rekommendationer. 

Med anledning av regeringens beslut, regionala förutsättningar samt allmänna råd 
och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten föreslås att undervisningen i 
gymnasieskolan återgår till full närundervisning med start den 10 maj. Utifrån 
samråd med regionens smittskyddsenhet kan denna ambition komma att ändras 
med kort varsel utifrån en förändrad smittspridningssituation.  

Regeringen har beslutat om en justering i förordning (2020:115) som innebär att 
en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler. 
Denna ändring ger en fortsatt möjlighet för Eksjö gymnasium att med kort varsel 
återgå till viss distansundervisning i kombination med närundervisning. 
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Distansundervisningen kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning det vill säga 
att undervisningen är skild i rum men inte i tid.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Tomas Eliasson, 
gymnasiechef, 2021-04-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Gymnasiechef, barn- och utbildningssektorn
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BUB § 37 Skolskjutsreglemente - revidering 
Dnr Bun 2020/30 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna 
förändringar, samt 

att förändringarna gäller från och med läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 92 Eksjö kommuns skolskjutsreglemente 
att gälla från och med läsåret 2020/2021.  

Följande revidering föreslås i avsnitt 2.2 Undantag, Lokala undantag: 
 
Skolskjuts inom tätort beviljas inom ramen för följande undantag: 
Elever som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats på 
Linnéskolan får skolskjuts, från och med årskurs 3 till och med årskurs 3. En 
hållplats finns för hämtning och lämning: Mariakapellet. 

Följande revidering föreslås i avsnitt 4 Generella krav och regler, Kompisåkning: 
Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss. 
Överenskommelse om kompisåkning görs mellan vårdnadshavare och 
skolskjutsentreprenör i god tid innan aktuell dag för kompisåkning.  

I övrigt är endast benämningar ändrade såsom skolskjutssamordnare samt barn- 
och utbildningssektorn. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-04-14. 
Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2021/2022.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Skolskjutsansvarig, barn- och utbildningssektorn 
Skolskjutsentreprenör 
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BUB § 38 Elever i behov av särskilt stöd och 
undervisningsgrupp - information 
Dnr Bun 2021/46 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Skollagen 2010:800 3 kap § 2 ska ”Alla barn och elever i samtliga 
skolformer och i fritidshemmet ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”  

Elever som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
kunskapskraven, ska ges stöd i syfte att så långt som möjligt motverka 
konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Elever som lätt når kunskapskraven 
som minst ska uppnås, ska ”ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling”.  

Undervisningen kan ses som en triangel, där ledning och stimulans utgör basen. 
För de elever där detta inte räcker, blir nästa nivå extra anpassningar. I toppen av 
triangeln finns särskilt stöd för de elever där ledning och stimulans samt extra 
anpassningar inte räcker. Ju bredare basen kan bli i undervisningen, desto färre 
elever kommer att behöva extra anpassningar respektive särskilt stöd. Detta 
jobbar skolorna med genom att öka sin kunskap om hur de kan arbeta med att 
skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Detta innebär att stödja de elever som 
är i behov av det och samtidigt utmana de elever som behöver utmaningar, vilket 
är ett komplext uppdrag. 

Ibland räcker inte de enskilda skolornas insatser till och då kan det finnas 
möjlighet att eleven får sin undervisning i den särskilda undervisningsgruppen på 
Hunsnässkolan. Några få elever med behov av stora insatser från socialtjänsten 
och från skolan har sin undervisning på Villan, ett nära samarbete mellan sociala 
sektorn och barn- och utbildningssektorn.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2021-04-13.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 39 Resultatdialoger i förskolan - 
information 
Dnr Bun 2020/99 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Presentation av tidsplan och innehåll för vårens resultatdialoger i förskolan. 

Resultatdialogerna ger en bra överblick över styrkor och utmaningar i 
förskoleorganisationen och är för kontaktpolitikerna såväl som för förskolechef 
och personal ett utmärkt tillfälle att knyta närmare kontakt med verksamheten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-04-14.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 40 Barn- och elevutveckling - information 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av barn- och elevutvecklingen i Eksjö kommun per 2021-04-15. 

Beslutsunderlag  
Barn- och elevutveckling 2021-04-15. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 41 Information från skolchef 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolchefen informerar om följande: 

 Pågående dialog med Eksjö Gymnasium angående bal och 
studentavslutning  

 Pågående dialog med grundskolan om skolavslutningarna 
 Utveckling antal asylelever perioden december-mars 
 Inbjudan till digital matematiklektion på gymnasiet 
 APL - Vård- och omsorgsprogrammet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 42 Information om lokaler, fastigheter och 
skolgårdar 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information om aktuellt läge kring lokaler, fastigheter och skolgårdar. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 43 Brukarråd - information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla brukarråd är tillsvidare inställda på grund av coronapandemin. 
 
Utsedda kontaktpolitiker för dialog med respektive rektor för att bibehålla 
kontakten med förskolan/skolan. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUB § 44 Anmälningsärende 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 

att följande ärende anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Skolmiljarden 
Bidragsbeslut om tillskott till de huvudmän som bedriver verksamhet som 
omfattas av skolmiljarden. 
 
Svar till Skolinspektionen avseende Furulundsskolan 
Eksjö kommun har redovisat svar till Skolinspektionen angående en anmälan som 
rör undervisningen vid Furulundsskolan i Mariannelund. Diarienummer 2021:145. 
 
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. 
 
Statsbidrag för hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2021 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. 
 
Klagomål på utbildning 
Information om inkommet klagomål på utbildning daterat 2021-04-01. 
 
Beslut från barn- och elevombudet 
Barn- och elevombudet, Skolinspektionen, förelägger Eksjö kommun att senast 23 
augusti 2021 vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande 
behandling uppfylls. 
 
Incidentrapportering 
Fanns en risk för personuppgiftsincident i närvaro/frånvaromodulen i Tieto 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Education. Orsaken lokaliserades till en bugg och uppdatering innehållande 
rättning genomfördes 2021-04-01. 
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