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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-09

 
  

BUN § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 2 Frånvarouppföljning – information  
Dnr Bun 2021/145 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorn följer upp och redovisar frånvaron i grundskolan 
och gymnasieskolan fyra gånger per läsår. I uppföljningen visas den totala 
frånvaron samt den ogiltiga frånvaron per årskurs för perioden från läsårsstart, 
fördelat på fyra ackumulerande perioder motsvarande 45 skoldagar, 89, 134 och 
178 skoldagar.  
 
Utöver den kvartalsvisa frånvarouppföljningen på huvudmannanivå kommer 
frånvaron redovisas månadsvis med antal elever per enhet som har en frånvaro 
som överstiger 20 procent av den totala undervisningstiden. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2022-01-28 
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BUN § 3 Uppföljning av varaktig frånvaro för 
elever i samverkan med soc 
Dnr Bun 2022/15 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 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. 

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. 

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 efter överenskommet tidsintervall tills 
ärendet avslutas. Avslut i ärende kan bero på att eleven är tillbaka i skolan, att 
eleven inte längre är folkbokförd i Eksjö kommun eller att Skatteverkets 
folkbokföringsutredning visar att eleven anses vara emigrerad. 

I samverkan med kommunens socialtjänst håller barn- och utbildningssektorn på 
att ta 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. 
Rutinen presenteras för barn- och utbildningsnämnden på kommande 
sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-09 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Kajsa Hansdotter, 
elevhälsochef, 2022-02-01.  
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BUN § 4 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 mars månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs anpassade studiegång och närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång och 
samarbete med BUP pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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BUN § 5 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/110 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge skolchef i uppdrag att till mars månads nämndsammanträde rapportera om 
hur elevens skolgång i annan kommun fortlöper och hur överlämningen har 
fungerat. 

Ärendebeskrivning  
Eleven är från och med vårterminen 2022 skolplacerad i annan kommun. 
Uppföljning och rapport på nämndsammanträdet i mars.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Rektor, Prästängsskolan 
 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-09 
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BUN § 6 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång och 
särskild undervisningsgrupp. Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-09 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 7 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/79 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Grevhagsskolan i uppdrag att till mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att avvakta med vitesföreläggande tills möte med vårdnadshavare, socialtjänsten, 
skolchef och nämndens ordförande har genomförts. 
 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med 100 procents frånvaro sedan höstterminen. På 
sammanträdet i december togs beslut om eventuell hemställan om vites-
föreläggande på dagens möte. Då möte med vårdnadshavare, socialtjänsten, 
skolchef och nämndens ordförande är inplanerat avvaktas beslut om eventuellt 
vitesföreläggande till nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
Vårdnadshavare 
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BUN § 8 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/133 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge grundskolechef i uppdrag att till mars månads nämndsammanträde 
rapportera om hur aktuell elevs skolgång och placering  i annan kommun 
fortlöper. 

Ärendebeskrivning  
Eleven är från och med vårterminen 2022 skolplacerad i annan kommun. 
Uppföljning och rapport på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Grundskolechef 
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 9 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. Samarbete 
med socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 10 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att om ingen förbättring sker överväger barn- och utbildningsnämnden eventuellt 
hemställan om vitesföreläggande på sammanträdet i mars. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022.  
Samarbete med socialtjänsten pågår. Om ingen förbättring sker kommer barn- 
och utbildningsnämnden vid nästa sammanträde i mars överväga eventuellt 
vitesföreläggande. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
Vårdnadshavare 
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BUN § 11 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022.  
Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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BUN § 12 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs ärende utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med 100 procents frånvaro läsåret 2021/2022. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i mars. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro.  
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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BUN § 13 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 mars månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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BUN § 14 Storbrukarråd 2022 
Dnr Bun 2021/129 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att storbrukarråden 2022 äger rum enligt följande: 

• Torsdagen den 5 maj klockan 18.30-21.00 i Eksjö 
• Torsdagen den 20 oktober klockan 18.30-21.00, plats beslutas 5/5 

Ärendebeskrivning  
Storbrukarråd har tidigare arrangerats två gånger per termin där politiker i barn- 
och utbildningsnämnden samt sektorsledningen träffar representanter för 
brukarråden från förskolor och grundskolor i Eksjö kommun. 

Efter pandemi och diskussion har det framkommit att brukarråd och 
storbrukarråd i östra kommundelen är samma deltagare och därmed onödigt 
dubblerat. Därmed föreslås att vi kallar till ett samlat storbrukarråd för Eksjö, 
Hult, Höreda, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund torsdagen den 5 maj i Eksjö 
och torsdagen den 20 oktober, plats beslutas senare. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden, 2022-02-01. 
      

Utdrag:  
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Grundskolechef 
Förskolechef 
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BUN § 15 Uppföljning av anmälan till huvudman 
ht 2021 - information 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning av inrapporterade anmälningar vid misstanke om diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling för höstterminen 2021. 

Ett nytt digitalt system, Draftit, används för rapportering till huvudman vilket gör 
det enklare att anmäla samt förenklar dokumentationen av utredning och åtgärder. 
Såväl enheterna som huvudmannen kan följa ärenden och lättare se mönster i det 
som sker.  

Samtliga verksamheter har en plan för diskriminering och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekström, grundskolechef, 2022-02-07. 
Anmälan till huvudman, kränkningsärenden, ht 2021. 
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BUN § 16 Anmälan till huvudman – information  
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-12-15 har det kommit in 44 anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2021-12-10--2022-02-04. 
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BUN § 17 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har sedan senaste sammanträdet 2021-12-15 redovisats 
till barn- och utbildningssektorn: 

• Interkommunal ersättning omsorg på oregelbunden tid 2022 
• Interkommunal ersättning grundsärskola 2022 
• Interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola 2022 
• Bidrag till fristående utövare Engelska skolan 2022 
• Barnomsorgspeng 2022, Lilla Sverigebyn 
• Skolskjuts inom grundskolan 2022-01-31. 

Beslutsunderlag  
Underlag från barn- och utbildningssektorn. 
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