
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

 
 
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 i Förvaltningshuset kl. 13:00-18:00. 
  
Beslutande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Lars Ugarph (M) 

Roddy Brun (KD) § 36 
Annika Hultkvist (S) 
Magnus Alm (L) 
Regina Rosell (V) 
Helena Möller (SD) 

 
Tjänstemän  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Stellan Johnsson, rektor Prästängsskolan § 36 
 Catarina Persborn, rektor Prästängsskolan § 36 
 Marie Ekström, grundskolechef § 36 

      
Utses att justera  Raoul Adolfsson 
 
Justeringens plats   2021-04-26   Paragrafer 34-46 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Raoul Adolfsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-04-21 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset. 
 
Datum då anslag  2021-04-26 Datum då anslag  2021-05-18 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-04-21 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 34 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 35 Avstängning av elev - Eksjö Gymnasium 2021/29 5 

§ 36 Åtgärder för elever med hög frånvaro - information  6 

§ 37 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/19 7 

§ 38 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 8 

§ 39 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/110 9 

§ 40 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/111 10 

§ 41 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 11 

§ 42 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/137 12 

§ 43 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/138 13 

§ 44 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/9 14 

§ 45 Anmälan till huvudman 2021/10 15 

§ 46 Redovisning av delegationsärende 2021/1 16 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

 
  

BUN § 34 Godkännande av föredragningslistan 
 

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

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 35 Avstängning av elev - Eksjö Gymnasium 
Dnr Bun 2021/29 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-17 tillstyrka att elevens 
avstängning förlängs från 2021-04-21 till nästkommande sammanträde 2021-05-
19.   

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattade 2021-03-04 ett delegations-
beslut om avstängning av eleven 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.  
 
Eleven har under avstängningsperioden möjlighet till självstudier med 
handledning av sin mentor. Eleven ansvarar för att kontakt tas med skolan 
gällande studiematerial. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-04-06. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-17.  
      

Utdrag:  
Gymnasiechef, Eksjö Gymnasium

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 36 Åtgärder för elever med hög frånvaro - 
information 
   

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Grundskolechef och rektorer på Prästängsskolan beskriver och redogör för hur de 
arbetar för att öka närvaron för de elever med hög frånvaro. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 37 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Fortsatt positiv utveckling av elevens närvaro på Prästängsskolan.  
Uppföljning på nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 38 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 maj månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.  

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med fortsatt hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten 
pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Linnéskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 39 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 maj månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att redovisa vårdnadshavarnas engagemang och medverkan för att möjliggöra 
skolgång. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten och 
BUP pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 40 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med BUP pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 41 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 maj månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 42 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 43 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 maj månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med fortsatt hög frånvaro. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Prästängsskolan, rektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 44 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchefen i uppdrag att arrangera ett dialogmöte med sociala sektorn och 
nämndsordföranden i syfte att plocka fram underlag för ett gemensamt 
förhållningssätt på nämndsammanträdet i maj, samt 
 
att rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.  

Ärendebeskrivning  
Information om en elev med hög frånvaro, skolplacerad i annan kommun. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i maj. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

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

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 45 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/10 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-03-17 har det kommit in åtta anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en anmälan om elev 
som inte fullgör sin skolplikt. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman vid misstanke om diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
Anmälan till huvudman om elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 46 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Interkommunal ersättning (IKE) – gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Interkommunal ersättning (IKE) är den ersättning som Eksjö kommun tar ut av 
andra kommuner som har sina elever på Eksjö gymnasium inklusive 
gymnasiesärskolan. 

Behov av fritidshemsplats 
Plats på fritidshem särskilda behov: 1 beviljad. 

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut IKE gymnasieskola/gymnasiesärskola 2021-02-21. 
Delegationsbeslut behov av fritidshemsplats 2021-03-16. 
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