
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2022-06-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Familjecentralen Sävsjö, onsdag 8 juni 2022 kl. 15:00 – 17.30 

 
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

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 
 
Ersättare: 
Carl-Johan Gustafsson M, ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

 

Övriga: 
Anna-Carin Petersson, tillförordnad barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Teresia Steifeldt, rektor §129 
Johnas Stranne, gymnasiechef §131 

Utses att justera Miriam Brolin KD     

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen 14 juni klockan 15.00  
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

128-138 §§  

 

 

Fredrik Håkansson, KD 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Heléne Svensson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Miriam Brolin KD    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-08 

Anslagsdatum: 2022-06-16 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-07-06 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Heléne Svensson 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 128 Godkännande av ärendelista  4 

§ 129 Information från Sävsjö förskolor och 
familjecentral 

 5 

§ 130 Information av ordförande  6 

§ 131 Information av barn- och utbildningschef  7 

§ 132 Skolfrånvaro  8 

§ 133 Kränkningar  9 

§ 134 Information av kontaktpolitiker  10 

§ 135 Besvärsärende skolskjuts 2022/174 11 

§ 136 Anmälan av delegationsbeslut  12 

§ 137 Övriga ärenden  13 

§ 138 Meddelanden  14 
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§ 128 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. 
 
 

Ärendelista 
Inledning 

1 Närvaro   

2 Val av justerare samt tid och plats   

3 Godkännande av ärendelista   

Informationsärenden 

4 Information från Sävsjö förskolor och familjecentral   

5 Information av ordförande   

6 Information av barn- och utbildningschef   

7 Skolfrånvaro   

8 Kränkningar   

9 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

10 Besvärsärende skolskjuts 2022/174  

Avslutning 

11 Anmälan av delegationsbeslut   

12 Övriga ärenden   

13 Meddelanden   

 

4



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2022-06-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 129 Diarienummer:  

 

Information från Sävsjö förskolor och familjecentral 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Nya rektorn för två förskolor i Sävsjö och öppna förskolan, Familjecentralen Teresia 
Steifeldt ger först en visning av Familjecentralen sedan presenterar hon sig och 
berättar om sin första tid som rektor. Hon informerar även om hur hon ser på sitt nya 
uppdrag och de mål hon har för verksamheten. 
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§ 130 Diarienummer:   

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att utse nämndens ordförande som nämndens representant i lokal styrgrupp för 
Teknikcollege i Sävsjö kommun och att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. presidiet träffar kommunrevisionen på Förskolan Ripan den 15 juni. 
2. som kontaktpolitiker så representerar man nämnden på skolornas 

avslutningar. De som inte har möjlighet att deltaga på plats skickar ett 
brev eller digital hälsning till respektive rektor. 

3. angående ansökan till Teknikcollege så önskar man en representant från 
nämnden att ingå i lokal styrgrupp.  
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§ 131 Diarienummer:  

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom ett deltagande i insatsen nyanländas lärande och att i övrigt notera 
informationen. 

Sammanfattning 
Tillförordnad barn- och utbildningschef Anna-Carin Petersson informerar om: 
 

1. lämnar ordet till Gymnasiechef Johnas Stranne.  
- Johnas informerar om gymnasieutredningen som har presenterats.  
- Han informerar även om att regeringen väntas i juni ta beslut om att varje 

kommuns gymnasium måste samverka med minst två andra kommuner.  
- Johnas ger en uppdatering av hur det går med förberedelserna av 

Riksidrottsgymnasiet motocross/enduro som startar till hösten 2022. 
- På grund av fråga från ledamöter angående Riksidrottsgymnasiet Skytte 

så informeras det om att viss ändring av studieupplägg och fortsatta 
tävlingar kommer att anpassas mer efter budget. Viktigt att ha en bra 
dialog med eleverna angående detta. 
 

2. Sävsjö kommun är utsedd av Skolverket till att medverka i att göra riktade 
insatser med processtöd för barn och elever som är nyanlända eller har annat 
modersmål än svenska. Detta ska leda till bättre kvalitet och likvärdig 
utbildning. 
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§ 132 Diarienummer: 2022/194 

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Tf. barn- och utbildningschef informerar om: 

1. En anmälning om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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§ 133 Diarienummer: 2022/187, 2022/188, 2022/189, 
2022/190, 2022/193,   

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Tf. barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Fem anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 
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§ 134 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Miriam Brolin har blivit kontaktad av en vårdnadshavare till en elev på 
Hofgårdsskolan och vill framföra att de fått ett bra bemötande och lyhördhet från 
rektorn på skolan. 
 
Victor Erliksson har besökt förskolan Fantasia på grund av ett projekt mellan 
Hofgårdsskolan och förskolan. Elever på Hofgårdsskolan har gjort trollstavar som de 
sedan överlämnat till barnen på förskolan. Ett uppskattat besök av alla som kommer 
att följas upp. 
 
Victor Erliksson har även varit på skolråd på Vrigstad skola den 31 maj. 
Skolgårdsfesten utvärderades. Insamling av pengar genom bland annat lottförsäljning. 
Dessa pengar kommer att skänkas till Barncancerfonden och Unicef.  
Redovisning av trygghetsundersökning som gjorts visar på ett bra resultat för skolan. 
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§ 135 Diarienummer: BUN 2022/174 

 

Besvärsärende skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inte bevilja skolskjuts för läsåret 2022/2023. 

Sammanfattning 
Elev önskar att förlägga sin gymnasieutbildning på skolan Magelungen i Jönköping. 
Eleven har utretts inom elevhälsan och dennes behov av att läsa på denna skola, är väl 
styrkta genom dessa utredningar. Skolan har ett bemannat elevboende som eleven kan 
nyttja, men familjen önskar till en början att eleven ska få åka taxi från hemmet till 
Jönköping. Sävsjö kommun är enligt lag ej skyldiga att tillhandahålla skolskjuts för 
denna typ av resa. Eleven har rätt att ansöka om ersättning för dagliga resor. 
 
SFS (1991:1110) och (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare 
Skolskjutssamordnare 
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§ 136 Diarienummer:   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 137 Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Förslag från en ledamot togs upp om att ha olika avgifter för Musikskolan 

beroende på vart man bor i kommunen. 
2. Fråga angående samordning av fritids och förskola under sommaren. 

Skolorna samordnar omsorg under sommaren. Samordning även mellan olika 
tätorter exempelvis Stockaryd och Rörvik. Viktigt vid samordning att barnen 
lär känna ny miljö och pedagoger innan start. Detta bör gälla överallt. 
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§ 138 Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-24 §247 Informationsärende – 

teknikcollege Aleholm 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 §49 Partisammansatt grupp inför 

valet 2022, partistöd 2023-2026 
3. Bilaga, Reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 

2023-2026 
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 §50 Beslut om dokumentet 

”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, 
omsorg och vård 2021-2030 
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