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Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Plats och tid Sävsjö kommunalhus måndag 19 december 2022  
klockan 10:00 – 10.35 
 

Beslutande Närvarande 
Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande 
Miriam Brolin KD 
Christer Karlsson KD 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD, ej närvarande 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingrid Ivarsson S ersätter Nicklas Söderstjärna 
  
 
 

Övriga deltagare 
 

Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Carolina Lundbom, ekonom 
 
 
Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom  
ordförande i Sävsjö kommunalhus. 

Paragrafer 245-255 §§ 

Utses att justera 
 

Eva Johansson S  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 20 december kl. 15.00  

Ordförande 
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Fredrik Håkansson, KD 
 Justerande 
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Heléne Svensson 

 

1



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-12-19 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 245 
 

Diarienummer:  

Godkännande av ärendelista 

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

Sammanfattning 
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämnden om dagens 
ärendelista kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde. 
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§ 246 
 

Diarienummer: BUN 2022/373 

Beslut om bidragsbelopp för Christella barnomsorg 
2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman 

2. Bidragsbelopp 2023 Christella barnomsorg 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Christella barnomsorg 
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§ 247 
 

Diarienummer: BUN 2022/374 

Beslut om bidragsbelopp för Tånghults barnomsorg 
2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman pedagogisk omsorg 

2. Informationsbrev till fristående huvudman fritidshem 

3. Bidragsbelopp 2023 Tånghults barnomsorg pedagogisk omsorg 

4. Bidragsbelopp 2023 Tånghults barnomsorg fritidshem 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Tånghults Barnomsorg 
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§ 248 
 

Diarienummer: BUN 2022/375 

Beslut om bidragsbelopp för förskolan Tingeling 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman 

2. Bidragsbelopp 2023 Förskolan Tingeling 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Förskolan Tingeling 
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§ 249 
 

Diarienummer: BUN 2022/376 

Beslut om bidragsbelopp för förskolan Silverdagg 
2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman 

2. Bidragsbelopp 2023 Förskolan Silverdagg 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Förskolan Silverdagg 
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§ 250 
 

Diarienummer: BUN 2022/377 

Beslut om bidragsbelopp för förskolan Hoppetossa 
2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman 

2. Bidragsbelopp 2023 Förskolan Hoppetossa 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Förskolan Hoppetossa 
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§ 251 
 

Diarienummer: BUN 2022/378 

Beslut om bidragsbelopp för Tussilagon 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman förskola 

2. Informationsbrev till fristående huvudman fritidshem 

3. Bidragsbelopp 2023 Tussilagon förskola 

4. Bidragsbelopp 2023 Tussilagon fritidshem 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Förskolan Tussilagon 
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§ 252 
 

Diarienummer: BUN 2022/379 

Beslut om bidragsbelopp för Sävsjö kristna skola 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman grundskola 

2. Informationsbrev till fristående huvudman fritidshem 

3. Bidragsbelopp 2023 Sävsjö kristna skola 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Sävsjö kristna skola 
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§ 253 
 

Diarienummer: BUN 2022/380 

Beslut om bidragsbelopp för Internationella engelska 
skolan i Jönköping 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 2023 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till 
fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt 
enskilt bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem.  
 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt 
bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Skollagen 
2010:800, 8 kap. 21–24 §§, 9 kap. 19–21 §§, 10 kap. 37–39 §§, 11 kap. 36–
38 §§, 14 kap. 15–17 §§ dessutom tillägg § 19 och 25 kap. 10–16 §§.   
 
I bilagorna till skrivelsen framgår vad som ingår i grundbeloppet samt vad 
som gäller för tilläggsbelopp.  

Beslutsunderlag 
1. Informationsbrev till fristående huvudman 

2. Bidragsbelopp 2023 Internationella engelska skolan 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Internationella engelska skolan 
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§ 254 
 

Diarienummer: BUN 2022/381 

Beslut om interkommunal ersättning 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till interkommunal ersättning för 2023 
som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa interkommunal ersättning 
(IKE) för förskola, förskoleklass, grundskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem.  
 
Interkommunal ersättning regleras i Skollagen kap 8 § 17, kap 9 § 16, kap 10 § 34, 
kap 14 § 14.  
En kommun som i sin verksamhet har ett barn från en annan kommun ska 
ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av elevens hemkommun.  
Interkommunal ersättning är framräknat på samma sätt som för bidrag på lika 
villkor men med kommunens genomsnittliga socioekonomiska belopp per person 
samt att det ej utgår någon momskompensation.  

Beslutsunderlag 
1. Interkommunal ersättning 2023 förskola 

2. Interkommunal ersättning 2023 pedagogisk omsorg 

3. Interkommunal ersättning 2023 fritids, förskoleklass och 
grundskola 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Berörda kommuner 
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§ 255 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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