
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-17

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Kyrkbacksgården, Eksjö, kl. 13:00-19:00 
  
Beslutande 

Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande 
Anders Pansell (KD), förste vice ordförande §§ 104-116 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) §§ 104-116 

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

 
Övriga närvarande  

Ersättare Roddy Brun (KD) 
 
 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, § 105 

 
 
 
Utses att justera Lars Ugarph 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset 2021-11-22 kl 11.00   Paragrafer 104-122 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Bo-Kenneth Knutsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lars Ugarph 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-11-17  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2021-11-22 Datum då anslag  2021-12-14 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-11-17  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 104 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 105 Frånvarouppföljning - information 2021/145 5 

§ 106 Elever med hög frånvaro - information 2021/26 6 

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

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

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

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

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

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

§ 113 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/9 13 

§ 114 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/79 14 

§ 115 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/133 15 

§ 116 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/134 16 

§ 117 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/135 17 

§ 118 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/136 18 

§ 119 Elev som inte fullgör sin skolplikt - information 2021/137 19 

§ 120 Storbrukarråd 2022 2021/129 20 

§ 121 Anmälan till huvudman 2021/95 21 

§ 122 Redovisning av delegationsärende 2021/1 22 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-17

 
  

BUN § 104 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 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 105 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 kontinuerligt under läsåret. I uppföljningen visas den totala 
frånvaron samt den ogiltiga frånvaron per enhet och årskurs fördelat på fyra 
ackumulerande perioder. 
 
Under hösten 2020 startades en regional arbetsgrupp med representanter från 
Eksjö, Mullsjö och Vaggeryd för att på uppdrag av skolcheferna ta fram förslag på 
hur statistik kan tas fram för att jämföra frånvaro mellan kommuner. I avsaknad 
av nationell statistik önskades en regional jämförelsemöjlighet för att kunna 
analysera den egna kommunens frånvaroarbete.  

Genom en gemensam databas i länet går det att jämföra underlaget på 
kommunnivå, mellan årskurser, enheter och över tid. Under hösten 2021 har 
arbetsgruppens material presenterats för skolchefer och utvecklingsledare i länet 
och fler kommuner är intresserade av att följa upp sin frånvaro i samma mall för 
att kunna analysera och jämföra.  

Arbetsgruppens förhoppning är att även kunna hjälpas åt i arbetet med ökad 
frånvaro och dela goda och framgångsrika exempel på arbetet med att förebygga 
och minska den problematiska frånvaron.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2021-11-09. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 106 Elever med hög frånvaro – information 
Dnr Bun 2021/26 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 7 kapitlet 17 § ska elever närvara i skolan 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. Om 
rektors utredning indikerar att elevens frånvaro inte beror på orsaker som är 
medicinska eller kortsiktigt övergående, eller om rektor bedömer att frånvaron av 
annan anledning är problematisk ska frånvaron anmälas till huvudman. 
Huvudmannen ansvarar, enligt skollagen 2 kapitlet 8 §, för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen. 

Frånvarouppföljningen på huvudmannanivå kommer redovisas månadsvis med 
antal elever per enhet som har en frånvaro som överstiger 15 % av den totala 
undervisningstiden. Barn- och utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott och 
beslutar vilka individärenden om elever som inte fullgör sin skolplikt som ska 
lyftas vidare till nämnden. 
 
På sammanträdet i december avser nämnden besluta: 

att elever med 15 procents frånvaro eller mer följs på enhetsnivå och redovisas till 
barn- och utbildningsnämnden, elever anmäls inte med automatik till nämnden 
som enskilt ärende, samt 
 
att barn- och utbildningsnämndens presidie är arbetsutskott med beslutsmandat 
för vilka individärenden kopplat till skolnärvaro som ska lyftas till nämnden.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-11-11. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 107 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Eksjö Gymnasium. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning av elevens närvaro på Eksjö Gymnasium avslutas som enskilt ärende 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 108 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 december månads nämnd-
sammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Linnéskolan med låg närvaro. Samarbete med BUP pågår. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 109 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 december månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats.  
 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 110 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Eksjö Gymnasium. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning av elevens närvaro på Eksjö Gymnasium avslutas som enskilt ärende 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 111 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 december 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 december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 112 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Eksjö Gymnasium. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning av elevens närvaro på Eksjö Gymnasium avslutas som enskilt ärende 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 113 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Eksjö Gymnasium. 

Ärendebeskrivning  
Uppföljning av elevens närvaro på Eksjö Gymnasium avslutas som enskilt ärende 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 114 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 december månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats, samt 
 
att om ingen förbättring sker överväger barn- och utbildningsnämnden eventuellt 
hemställan om vitesföreläggande. 
 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med polis och socialtjänsten 
pågår. Om ingen förbättring sker kommer barn- och utbildningsnämnden vid 
nästa sammanträde i december överväga eventuellt vitesföreläggande.  

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
Vårdnadshavare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 115 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/133 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 116 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/134 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 117 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/135 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 118 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/136 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med polis 
och socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 119 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
information 
Dnr Bun 2021/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Information om en elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med 
socialtjänsten pågår. Uppföljning på nämndsammanträdet i december. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 120 Storbrukarråd 2022 
Dnr Bun 2021/129 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att storbrukarråd 2022 äger rum enligt följande:  

• Torsdagen den 17 mars klockan 18.30-20.30, Ingatorp  
• Torsdagen den 31 mars klockan 18.30-20.30, Eksjö  
• Torsdagen den 6 oktober klockan 18.30-20.30, Mariannelund 
• Torsdagen den 20 oktober 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. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden, 2021-11-09. 
      

Utdrag:  
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Grundskolechef 
Förskolechef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 121 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-10-13 har det kommit in 39 anmälningar till 
barn- och utbildningssektorn angående anmälan till huvudman vid misstanke om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag  
Anmälan till huvudman – kränkningsärenden 2021-10-12-2021-11-12. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 122 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har redovisats till barn- och utbildningssektorn: 
 
Önskemål om skolbyte 
Antal beviljade: 0 st, avslag 1 st. 
 
Mottagande av barn från andra kommuner i Eksjö kommuns förskolor 
Antal beviljade: 1 st, avslag 0 st. 
 
Skolskjuts inom grundskolan 
Antal beviljade: 8 st, avslag 3 st. 

Inackorderingstillägg Eksjö Gymnasium 
Antal beviljade: 34 st, avslag 0 st. 

Beslutsunderlag  
Önskemål om skolbyte 2021-10-27. 
Mottagande av barn, folkbokförda i andra kommuner, till Eksjö kommuns 
förskolor 2021-11-09. 
Skolskjuts inom grundskolan 2021-11-10. 
Inackorderingstillägg Eksjö Gymnasium 2021-11-11. 
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