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§ 77 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 Ekonomiuppföljning kost och städ 2022/96  

5 Ekonomiuppföljning Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

2022/95  

6 Information från Sävsjö kristna skola   

7 Information av ordförande   

8 Information av barn- och utbildningschef   

9 Skolfrånvaro   

10 Kränkningar   

11 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

12 Teknikcollege Aleholm 2022/124  

13 Omfördelning av investeringsbudget 2022 Aleholm 2022/127  
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14 Omfördelning av investeringsbudget 2022 
Hägneskolan 

2022/132  

15 Svar på remiss Riktlinjer - offentlig konst Sävsjö 
kommun 

2022/125  

16 Svar på remiss dokumentet "Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, stöd, 
omsorg och vård 2021-2030" 

2022/136  

17 Ansökan om medel från donationsgårdarna 2022/138  

18 Svar på remiss besökssäkerhet och skalskydd 2022/139  

Beslutsärenden 

19 Uppräkning Taxor läsår 2022/2023 samt för 2023 2022/106  

Avslutning 

20 Anmälan av delegationsbeslut   
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§ 78 Diarienummer: BUN 2022/96 

 

Ekonomiuppföljning kost och städ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Chef för serviceförvaltningen, Erika Tor Rundblad informerar om ekonomin för kost 
och städ, januari – mars. Totalt ser det bra ut just nu. På grund av dyrare livsmedel 
måste man se över och tänka på vad som köps in framöver. Man ser också att det 
kommer bli en brist på kem produkter vilket bidrar till prishöjningar. Men man har 
just nu ett bra lager för året.  
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§ 79 Diarienummer: BUN 2022/95 

 

Ekonomiuppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschefen informerar om ekonomiska läget januari – mars. 
Prognosen för 2022 ligger just nu på minus 3,4 miljoner.  
För första kvartalet ligger centrala delen minus. Detta beror på färre asylsökande 
elever och minskad schablonersättning. Ökade leasingkostnader för datorer och Ipads 
än budgeterat. Inkomstkorrigeringar i barnomsorgen vilket gett en lägre intäkt.  
Aleholm har fortsatt svårt att hålla budget då kostnaden för interkommunala 
ersättningen överstiger tilldelad budgetram.  
Vi har under början av året fått ersättning för sjuklöner december-februari och del av 
skolmiljarden.  
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§ 80 Diarienummer:   

 

Information från Sävsjö kristna skola 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Rektor Elisabeth Leidö är inbjuden och berättar om sitt arbete och verksamhet på 
Sävsjö kristna skola från start till idag. 
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§ 81 Diarienummer:  

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. som en följd av den skrivelse som gjorts angående Kulturskolan så har 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) kontaktat Sävsjö kommun om 
intresse finns att vara med i ett kommunförsök, att Musikskolan ska kunna 
bedriva undervisning under lektionstid. Det finns ett regeringsbeslut på 
kommunförsök. Möte kommer att hållas med SKR som kommer att informera 
vidare om upplägg för detta. 
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§ 82 Diarienummer:   

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. möte med kommunstyrelsen angående förvaltningens  
budgetförutsättningar 2023. 
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§ 83 Diarienummer:  

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om utredning skolfrånvaro att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 84 Diarienummer: 2022/134 

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. En anmälan om kränkande behandling som anmälts från verksamheterna. 
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§ 85 Diarienummer:  

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Mirjam Johansson har som representant från nämnden varit med på avtackning av 
rektor på Rörviks skola som nu gått i pension. 
 
Victor Erliksson har varit på skolråd på Vrigstad skola den 15 mars.  
Man tog upp att skolskjutsen inte följer tidsschemat vilket gör att barnen kommer för 
tidigt till skolan. 
Angående lokalsituationen har man gjort ett ritningsförslag där del av Bibliotekets 
lokal skulle kunna användas till klassrum.  
Man pratade även om att man planerar en föreläsning för föräldrar angående 
mobbning. Victor informerade om förändringar gällande donationsgårdarna. 
Skolskogen, skolgårdsfest och skolresa var också några av ämnena som diskuterades. 
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§ 86 Diarienummer: BUN 2022/124 

 

Teknikcollege Aleholm 

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

Sammanfattning 
Aleholm har under våren 2022 utrett om vad en certifiering av skolan inom ramen för 
Teknikcollege skulle innebära för verksamheten och eleverna på Aleholm. 
Utredningen visar att det för Aleholm som skola skulle vara positivt att certifiera 
utbildningen och primärt Industritekniska programmet. De positiva aspekterna som 
skolan kan se är att en certifiering skulle bidra till att stärka samarbetet med 
näringslivet och kvalitetssäkra den utbildningen som skolan ger. Detta skulle gynna 
elevernas kunskapsbas samt rusta dem för en framtid inom den lokala och regionala 
industrin som önskar se att skolan certifieras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 upprättad av Martina Arvidsson och Henrik 
Starkman 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 87 Diarienummer: BUN 2022/127 

 

Omfördelning av investeringsbudget 2022 Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att omfördela investeringsbudget enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning 
Aleholm har för 2022 fått investeringsmedel motsvarande 745 000kr fördelat på 
170 000 kr till Industritekniska programmet, 300 000 kr till Restaurang och 
livsmedelsprogrammet och 150 000 kr till Skytte. Utöver detta finns 125 000 kr för 
inventarier. 

Beslutet om de till för programmen riktade investeringarna och till Skytte kommer 
från en tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02. 

Under 2021 har behoven förändrats, dels genom konsekvenser av Coronapandemin 
dels genom att behov som påtalats hösten 2020 har förändrats genom att ex. behov av 
nya maskiner inte längre kvarstår då befintliga maskiner lagats för att kunna användas 
under 2021 och under nuvarande läsår. Dessutom uppskattad kostnad 2020 för 
investering skytte inte stämmer utifrån de offerter som inkommit februari 2022 

Aleholm har därför ett behov att kunna omfördela investeringsmedel utifrån de 
faktiska behov som finns inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-01 upprättad av Martina Arvidsson och Henrik 
Starkman 

Beslutet skickas till 
Rektorer Aleholm 
Ekonom 
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§ 88 Diarienummer: BUN 2022/132 

 

Omfördelning av investeringsbudget 2022 Hägneskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att omfördela investeringsbudget enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning 
Hägneskolan har för 2022 fått investeringsmedel på 130 000 kr för ett solskydd. 
Beslutet om denna riktade investering kommer från en tjänsteskrivelse daterad 2020-
12-02. 

Sedan det äskades medel för solskyddet så har solskyddet hunnit byggas med 
investeringsmedel som fastighet fått beviljade för år 2020. Under 2022 har behovet av 
en spånsug uppstått då den befintliga gått sönder. Hägneskolan har därför ett behov 
av att beviljade investeringsmedel för solskydd istället får användas till inköp av 
spånsug samt en luftrenare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 upprättad av Martina Arvidsson  

Beslutet skickas till 
Rektor Hägneskolan 
Ekonom 
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§ 89 Diarienummer: BUN 2022/125 

 

Svar på remiss Riktlinjer - offentlig konst Sävsjö kommun 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-25 att uppdra till kommundirektör Jan 
Holmqvist och förvaltningschef Erika Tor Rundblad att ge förslag till riktlinjer för 
inköp av konst. Sävsjö kommun saknar idag riktlinjer för kulturell utsmyckning i 
kommunen och som underlag för ställningstaganden vid till exempel nybyggnationer, 
föreslås att riktlinjer arbetas fram för inköp av konst. Förslag till riktlinjer har därmed 
tagits fram och beskriver hur konst ska hanteras i kommunen. De beskriver 
ansvarsfördelning av fristående konstverk och konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentregeln, riktlinjer för konstanskaffning samt förvaltning och avyttring av 
konst.  
 
De föreslagna riktlinjerna för offentlig konst har sedan skickats på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
utvecklingsavdelningen samt Sävebo AB. Barn- och utbildningsnämnden har därmed i 
uppdrag att svara på utskickad remiss.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och föreslår att 
barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna.   

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer offentlig konst Sävsjö kommun. 
2. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 11 mars 2022. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 90 Diarienummer: BUN 2022/136 

 

Svar på remiss dokumentet "Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg 
och vård 2021-2030" 

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

Sammanfattning 
Länets kommunorganisationer har bestämt att arbeta tillsammans och med 
gemensam viljeinriktning visa vägen till att tillsammans och i stärkt samverkan möta 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  
Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, 
kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet 
som möts inom dessa områden.  
 
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, 
tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns verksamheter, 
utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att 
viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden är inte linjär, utan består av 
många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska 
skapa värde för länsinvånarna.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan har rekommenderat länets kommuner att anta 
dokumentet senast den 31 maj 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra och föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2023” 
 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan daterat den 16 december 

2021 § 67. 
2. Svar på remiss dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom 

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

främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030” 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 91 Diarienummer: BUN 2022/138 

 

Ansökan om medel från donationsgårdarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att från stiftelsen Donationsgårdarna bevilja 51 245 kronor till Vrigstad skola åk 3, 4 
och 5 att användas för resa till Gränna och Visingsö. 

Sammanfattning 
Vrigstad skola har ansökt om medel från donationsgårdarna för att kunna göra en 
längre dagstur till Gränna i samband med temat Småland. Under de senaste två åren 
har denna resa fått ställas in på grund av Covid-19 pandemin. Därför önskar de att få 
möjlighet att i år även få åka med de klasser som inte kunnat göra det på grund av 
restriktioner under pandemin.  

Resan omfattar 81 elever och 17 vuxna till en kostnad motsvarande 51 245 kronor. 

Beslutet skickas till 
Rektor Vrigstad skola 
Ekonom 
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§ 92 Diarienummer: BUN 2022/139 

 

Svar på remiss besökssäkerhet och skalskydd 

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

Sammanfattning 
På kommunens revisorer har KPMG fått i uppdrag att genomfört en granskning av 
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola. Utifrån de kontrollmoment 
som tas upp i granskningen har alla kriterier uppfyllts, men att det finns vissa 
områden som behöver arbeta vidare med.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

21



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2022-04-20 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Diarienummer: BUN 2022/106 

 

Uppräkning Taxor läsår 2022/2023 samt för 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att räkna upp taxorna för musikskola enligt förslag.  
- att räkna upp taxorna för barn- och skolbarnsomsorg enligt förslag.  
- att räkna upp taxorna för inackorderingstillägg enligt förslag 
- att räkna upp taxorna för dagliga resor enligt förslag 
- att räkna upp taxorna för hyra elevboende enligt förslag 

Sammanfattning 
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till nya 
taxor avseende Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Musikskola 

För 2023 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 2,9% utifrån PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet). 

• Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 485 kr/termin och kurs 
• Instrumenthyra: 162 kr/termin. 

Arvoden vid Musikskolans spelningar: 

• Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 614-884 kr 
• Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 180 kr 
• Spelning, medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 725 kr 

Barnomsorg 

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2022 är fastställd, se nedan. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2023 ändras den utifrån 
Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

• För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 572 kronor/månad. 
• För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad. 
• För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 tim/vecka, för barn i allmän förskola 
föreslås en avgift på 100 kronor per tillfälle. 

En avgiftsnivå för skolbarnomsorg under 2022 är fastställd, se nedan. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2023 ändras den utifrån 
Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

• För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad. 
• För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad. 
• För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 kronor 
per närvarodag. 
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Barn- och utbildningsnämnden  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Inackorderingstillägg  

Inackorderingstillägg ska enligt skollagen kap 15 § 32 lämnas med lägst 1/30 
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2022 är fastställt till 48 300 och 
inackorderingstillägget är fastställt för läsår 21/22, se nedan. Prisbasbeloppet 
för 2023 fastställs av Statistiska centralbyrån under juli månad och 
inackorderingstillägget för läsår 22/23 kommer räknas upp utifrån det.  

• 40-150 km 1610 kr/mån 

• 151 km eller längre 2 013 kr/mån 

 

Dagliga resor 

Ersättningen för dagliga resor räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet inför kommande läsår. Prisbasbeloppet för 2022 är fastställt 
till 48 300 och ersättning för dagliga resor är fastställt för läsår 21/22, se 
nedan. Prisbasbeloppet för 2023 fastställs av Statistiska centralbyrån under 
juli månad och ersättningen för dagliga resor för läsår 22/23 kommer räknas 
upp utifrån förändringen jämfört med föregående års prisbasbelopp.  

Färdvägsavstånd i kilometer mellan hem- skola, hem-hållplats (minst). 

• 6 km - 225 kr/mån 

• 13 km – 337 kr/mån 

• 19 km – 394 kr/mån 

• 27 km – 451 kr/mån 

• 36 km – 507 kr/mån 

• 46 km – 563 kr/mån 

 

Hyror elevboendet gymnasiet 

För läsår 22/23 föreslås en höjning av hyrorna för elevboendet på 2,9% utifrån 
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Hyrorna tas ut för 10 månader om 
året.  

• Månadshyra 3 807kr 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Musikledare Musikskolan 
Rektorer och administratör förskolorna 
Rektorer och administratör Aleholm 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Diarienummer:   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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Barn- och utbildningsnämnden  
2022-04-20 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden på dagens sammanträde. 
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