
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-13

 
 
Sammanträde med   Barn- och utbildningsnämnden 
 
Plats och tid  Kyrkbacksgården, Eksjö klockan 13:00-17:45 
  
Beslutande 

Ledamöter Anders Pansell (KD), förste vice ordförande 
Stig Axelsson (S), andre vice ordförande 
Christina Bladh (S) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Emma Fjällström (C) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth 

Knutsson (C) 
Lars Ugarph (M) tjänstgörande ersättare för Raoul Adolfsson (M) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Regina Rosell (V) §§ 92-100 
 
 
Tjänstepersoner  Yvonne Hörberg, sekreterare 

 Bengt-Olov Södergren, skolchef 
 Malin Stenbäck, rektor Eksjö Gymnasium, §§ 93, 96, 98, 100 
 

 
 
Utses att justera  Christina Bladh 
 
Justeringens plats   Förvaltningshuset 2021-10-18 klockan 11.00   Paragrafer 92-103 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

   Yvonne Hörberg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Pansell 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
  Christina Bladh 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-10-13  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-13 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 
 
Datum då anslag  2021-10-18 Datum då anslag  2021-11-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
  Yvonne Hörberg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Barn- och utbildningsnämnden  2021-10-13  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 92 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 93 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/19 5 

§ 94 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/67 6 

§ 95 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/110 7 

§ 96 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/111 8 

§ 97 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/136 9 

§ 98 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/137 10 

§ 99 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2020/138 11 

§ 100 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/9 12 

§ 101 Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning 2021/79 13 

§ 102 Anmälan till huvudman 2021/95 14 

§ 103 Redovisning av delegationsärende 2021/1 15 

 
 

 

3



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-13

 
  

BUN § 92 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 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 93 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/19 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Eksjö Gymnasium i uppdrag att till november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Eksjö Gymnasium med låg närvaro. Uppföljning på nämndsammanträdet 
i november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 94 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 november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

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

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Linnéskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 95 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 november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med hög frånvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 
Tidigare beslut om att överväga eventuellt vitesföreläggande på dagens 
sammanträde är i nuläget inte aktuellt. Uppföljning på nämndsammanträdet i 
november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
Vårdnadshavare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 96 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/111 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Eksjö Gymnasium i uppdrag att till november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Eksjö Gymnasium med låg närvaro. Uppföljning på nämndsammanträdet 
i november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 97 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 november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Prästängsskolan med låg närvaro. Eleven har anpassad studiegång. 
Uppföljning på nämndsammanträdet i november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 98 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/137 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Eksjö Gymnasium i uppdrag att till november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Eksjö Gymnasium med låg närvaro. Uppföljning på nämndsammanträdet 
i november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 99 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2020/138 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att avsluta ärendet och uppföljningen av eleven på Prästängsskolan. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av en fortsatt positiv utveckling av elevens närvaro på 
Prästängsskolan avslutas uppföljningen i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Prästängsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 100 Elev som inte fullgör sin skolplikt - 
uppföljning 
Dnr Bun 2021/9 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att ge rektor på Eksjö Gymnasium i uppdrag att till november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Eksjö Gymnasium med fortsatt låg närvaro. Uppföljning på 
nämndsammanträdet i november. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Eksjö Gymnasium 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 101 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 november månads 
nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro utvecklats. 

Ärendebeskrivning  
Elev på Grevhagsskolan med låg närvaro. Samarbete med socialtjänsten pågår. 

Beslutsunderlag  
Elev som inte fullgör sin skolplikt – frånvaro. 
      

Utdrag:  
Rektor, Grevhagsskolan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 102 Anmälan till huvudman 
Dnr Bun 2021/95 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sedan senaste sammanträdet 2021-09-15 har det kommit in 34 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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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

BUN § 103 Redovisning av delegationsärende 
Dnr Bun 2021/1 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut har rapporterats till barn- och utbildningssektorn. 

Skolskjuts inom grundskolan 
Antal beviljade 8 st, avslag 10 st. 
 
Kontantersättning Eksjö Gymnasium 
Antal beviljade 7 st, avslag 0 st. 

Resebidrag Eksjö Gymnasium 
Antal beviljade 13 st, avslag 0 st. 

Beslutsunderlag  
Skolskjuts inom grundskolan 2021-10-05. 
Kontantersättning Eksjö Gymnasium 2021-10-05. 
Resebidrag Eksjö Gymnasium 2021-10-05. 
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