
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 22 september 2021 kl. 15:00 – 19.00 

 
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande, ej närvarande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande 
Miriam Brolin KD 
Christer Karlsson KD 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD 
 
Ersättare 
Ingrid Ivarsson S ersätter Eva Johansson 
Carl-Johan Gustafsson M, icke tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

 

Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef § 186-§ 200 
Heléne Svensson, sekreterare 
Johnas Stranne, gymnasiechef § 188 
Carolina Lundbom, ekonom § 186, §187 

Utses att justera Klas Hjalmarskog M    

Justeringens  
plats och tid 

Digital signering senast tisdagen 28 september klockan 13.00    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

185-200 §§  

 

 

Fredrik Håkansson, KD 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Heléne Svensson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 Klas Hjalmarskog M    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-22 

Anslagsdatum: 2021-09-29 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-10-19 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Heléne Svensson 
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Utdragsbestyrkande 

  

Innehållsförteckning 
 

 

Närvaro 

  

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 185 Godkännande av ärendelista  4 - 5 

§ 186 Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

 6 

§ 187 Ekonomiuppföljning skolskjuts  7 

§ 188 Information från Aleholm, RIG 
motocross/enduro 

 8 

§ 189 Information av ordförande  9 

§ 190 Information av barn- och utbildningschef  10 

§ 191 Skolfrånvaro  11 

§ 192 Kränkningar  12 

§ 193 Information av kontaktpolitiker  13 

§ 194 Barn- och utbildningsnämndens medskick 
kring nya översiktsplanen 

2021/379 14 

§ 195 Verksamhetsplan 2022 2021/380 15 

§ 196 Extra kostnader förskola Vrigstad 2021/388 16 

§ 197 Anmälan av delegationsbeslut  17 

§ 198 Övriga ärenden  18 

§ 199 Meddelanden  19 

§ 200 Godkännande av mötets genomförande  20 
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Utdragsbestyrkande 

§ 185 Diarienummer: 

 

Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ordförande meddelar att ärendet Extra kostnader förskola Vrigstad har tillkommit 
efter att kallelsen skickades ut. Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämnden om 
dagens ärendelista med detta tillägg kan godkännas och behandlas på dagens 
sammanträde. 
 
 
 

Ärendelista 
Inledning 

1 Närvaro   

2 Val av justerare samt tid och plats   

3 Godkännande av ärendelista   

Informationsärenden 

4 Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

  

5 Ekonomiuppföljning skolskjuts   

6 Information från Aleholm, RIG motocross/enduro   

7 Information av ordförande   

8 Information av barn- och utbildningschef   

9 Skolfrånvaro   

10 Kränkningar   

11 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

12 Barn- och utbildningsnämndens medskick kring nya 
översiktsplanen 

2021/379  

4



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

13 

14 

Verksamhetsplan 2022 

Extra kostnader förskola Vrigstad 

2021/380 

2021/388 
 

 

Avslutning 

15 Anmälan av delegationsbeslut   

16 Övriga ärenden   

17 Meddelanden   

18 Godkännande av mötets genomförande   
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Utdragsbestyrkande 

§ 186 Diarienummer:   

 

Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska läget januari – augusti. 
Prognosen ser fortsatt totalt ut som tidigare. Men den har ändrats mellan 
verksamhetsformerna.  
I förskolan väljer fler än budgeterat fristående aktörer. 
Positiv prognos för skolskjutsen gör att vi har en positiv prognos för grundskolan. 
Fler elever i gymnasiesärskolan i annan kommun under höstterminen. Kostnaderna 
bedöms då öka samtidigt som vårt program på Aleholm blir dyrt per elev. 
Den nya hanteringen av semesterlönen påverkar fortsatt och vi kommer se en ökad 
kostnad under hösten efter att den varit lägre under sommarmånaderna. 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 187 Diarienummer:  

 

Ekonomiuppföljning skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonom på förvaltningen informerar om ekonomin för skolskjutsarna. Här ser vi just 
nu en positiv prognos, plus 600 000 kronor. Grundskolan har lägre kostnader än 
budgeterat. Främst beroende på ordinarie skolskjuts och lägre busskortskostnader.  
Möjligtvis lite ökade kostnader för gymnasiesärskolan men det är fortfarande osäkert. 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 188 Diarienummer:   

 

Information från Aleholm, RIG motocross/enduro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen samt fortsätta processen mot start av RIG motocross/enduro 
hösten 2022 utifrån presenterad kalkyl. 

Sammanfattning 
Gymnasiechef Johnas Stranne informerar om läget och det arbete som behövs göras 
snarast för att kunna starta inriktningen RIG motocross/enduro hösten 2022.  
 
Johnas visar kalkyler med fyra olika scenarion, då tidsplanen blivit försenad och 
upphandlingen ännu inte är klar. Förfrågningsunderlag förbereds nu och skickas ut så 
snart som möjligt. 
 
Aleholm vill därför att nämnden ställer sig bakom att fortsätta processen för att kunna 
starta inriktningen hösten 2022. Arbete med rekrytering, marknadsföring och ansökan 
för elever behöver påbörjas snarast. 
 
Utredningen om ett reviderat system för RIG/NIU kommer inte att läggas fram i 
riksdagen under nu överskådlig framtid. Detta besked har Riksidrottsförbundet fått i 
veckan. 
 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechef Aleholm
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 189 Diarienummer:   

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om 

1. Effektiviseringsuppdraget för 2022. Förslag diskuterades.  
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 190 Diarienummer:   

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Coronaläget inom nämndens ansvarsområden. 
2. Skolinspektionen kommer att göra en utredning i Musikskolan.  
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 191 Diarienummer: 2021/377  

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. En anmälning om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 192 Diarienummer: 2021/372, 2021/378, 2021/381, 
2021/384  

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Fyra anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 193 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Klas Hjalmarskog har varit med på föräldrarådsmöte Hägneskolan. Önskan om att fler 
föräldrar är engagerade. Skolkatalogen är saknad. När restriktionerna släpper ses det 
som positivt om föräldrarna kommer och hälsar på i verksamheten.  
Sämre ekonomi i kassan då aktiviteter har fått ställas in under coronan.  
Information om resultatet på elevenkäten och likabehandlingsplanen diskuterades.  
 
Victor Erliksson har varit med på skolråd Vrigstad skola. Nya rektorn Emma Brogård 
presenterade sig. Avtackning av Rune Blomqvist då det var hans sista skolrådsmöte. 
Hopp om att nu kunna genomföra sina klassresor framöver både för aktuella elever 
och de som fått sin resa inställd tidigare.  
Påpekan om att skolskjutsen inte håller sina tider och att säkerheten inte följs. Barnen 
måste gå över vägen för på- och avstigning.  
 
Elena Luca har varit med på vård- och omsorgsprogrammets möte Aleholm.  
Det är snart dags för praktikperiod för årskurs 2 och 3. Flera av eleverna som arbetar 
med sitt gymnasiearbete gör detta under praktiken. Man känner trygghet på sina 
praktikplatser och har en bra kommunikation med skolan.  
Marknadsföring diskuterades för att locka fler elever. 
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 194 Diarienummer: BUN 2021/379 

 

Barn- och utbildningsnämndens medskick kring nya 
översiktsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att sammanställning av synpunkter kring översiktsplanen översänds till 
utvecklingsavdelningen.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
kring arbetet med översiktsplanen. Synpunkterna har utgått från frågor kring vilka 
behov förvaltningen har på 5-20års sikt och var i kommunen dessa behov finns.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 upprättad av förvaltningschef Martina Arvidsson 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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Utdragsbestyrkande 

§ 195 Diarienummer: BUN 2021/380 

 

Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år inom sitt 
ansvarsområde. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
2022 som nämnden har att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-09-20. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

§ 196 Diarienummer: BUN 2021/388 

 

Extra kostnader förskola Vrigstad 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Barnomsorgsbehovet i Vrigstad är högt och för att möta behovet av efterfrågade 
platser fanns förslag om att placera tillfälliga förskolemoduler i Vrigstad. I 
budgetbeslutet som togs av Kommunfullmäktige i juni så ligger det en utökning av 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram med 800 tkr för hyra av modul till 
förskolan i Vrigstad för 2022.  

Då en extern aktör visade intresse för att starta verksamhet blev det en annan lösning 
på den akuta platsbristen och behovet av moduler försvann. Dock innebär även denna 
lösning en ökad kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen genom de bidrag som 
kommer att betalas ut för placerade barn hos extern aktör.   

Den externa aktören kommer kunna erbjuda plats för ca 18-20 barn under 2022 och 
ytterligare 5-7 platser framåt. Bidrag för 18 barn uppgår till ca 2,2 miljoner, lite 
beroende på barnens ålder och tid på förskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 upprättad av förvaltningschef Martina 
Arvidsson. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 197 Diarienummer:   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut finns att redovisa på dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 198 Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Rutin om avtackning vid pension. 
 
100 år av demokrati. Fråga om det tagits upp ute i verksamheterna eller tänkt göras 
framöver. 
 
Diskussion kring resurstilldelning, studiero och trygghet i grundskolan. 
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2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 199 Diarienummer:   

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden att redovisa på dagens sammanträde. 

19



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-09-22 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

§ 200 Diarienummer:   

 

Godkännande av mötets genomförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom ordförande i Vallsjösalen. 
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