
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2022-02-02 

 

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

Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Diarienummer: 

 

Godkännande av ärendelista 

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

Sammanfattning 
Ordförande meddelar att ärendet ”Godkännande av mötets genomförande” 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 Information om teknikcollege och vård- och 
omsorgscollege 

  

5 Information från Aleholm   

6 Information av ordförande   

7 Information av barn- och utbildningschef   

8 Skolfrånvaro   

9 Kränkningar   

10 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

11 Intern kontrollplan 2022 2022/33  

12 Kvalitetsrapport läsåret 2020-2021 2022/34  

13 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 2022/35  
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delegationsordning 

2022/5  

Avslutning 

16 Anmälan av delegationsbeslut   
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18 
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§ 17 Diarienummer:  

 

Information om teknikcollege och vård- och omsorgscollege 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Rektor på Aleholm Henrik Starkman informerar om vad Vård- och omsorgscollege 
innebär och redogör även för en utvärdering som gjorts på skolan. Aleholm är med i 
VOC Höglandet som är en del av det regionala VOC Jönköping. VOC omfattar både 
gymnasie- och vuxenutbildning. 
 
Henrik information vidare om vad det skulle innebära för Aleholm att införa 
Teknikcollege. Teknikcollege är en samverkansplattform för kompetensförsörjning 
inom svensk industri. En certifierad utbildning ska ge den studerande den kunskap 
som behövs hos företagen vilket ger en högre anställningsbarhet. Meningen är att en 
certifiering skulle stärka banden till näringslivet och Aleholms varumärke. Utredning 
har gjorts tidigare 2019 men är nu aktuell igen och utreds under vårterminen 2022.   
Möjliga program att certifiera skulle vara Teknikprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet och Industritekniska programmet.  
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§ 18 Diarienummer:  

 

Information från Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gymnasiechef Johnas Stranne är inbjuden för diskussion om Aleholms budget. Vad 
blir konsekvensen av att hålla sig till budget och vad skulle behövas för att få en budget 
i balans. I dagsläget är det svårt då den interkommunala ersättningen ligger i skolans 
budget och är en stor kostnad. Johnas och ekonom på förvaltningen ska se över 
fördelningsmodellen, göra en nulägesanalys och återkomma till nämnden med förslag 
på alternativ. 
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§ 19 Diarienummer:  

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge presidiet i uppdrag att för barn- och utbildningsnämnden underteckna 
skrivelsen ”Förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan” 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Förslag på skrivelse till Utbildningsdepartementet angående det föreläggande 
Musikskolan fått från Skolinspektionen.  
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§ 20 Diarienummer:  

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Lämnar ordet till Jane Wågman, utvecklingschef som informerar om 
Coronaläget inom nämndens ansvarsområden. 

2. Arbetet med lösning av lokal inför start av RIG motocross/enduro 
utbildningen. Baracker planeras för vid start. Förslag är sedan att bygga en 
lokal på två våningar för att få ner kostnaden.  
8 elever är antagna och lärare är rekryterad. 

3. Beslut från Skolinspektionen angående Musikskolan att ärendet nu är 
avslutat. 

4. Utredningen angående gymnasiesamverkan. Arbetet pågår. Samtidigt pågår 
diskussion och förslag på gemensamt antagnings kansli, men detta ingår inte i 
gymnasieutredningen. Förslag att ansvaret för kansliet ligger under en 
gymnasieskola på Höglandet men att personal finns fördelat på alla 
gymnasieskolor. 

5. Skolinspektionen kommer under våren att göra en riktad tillsyn på 
Hofgårdsskolan. De tittar blanda annat på betygsättning, bedömning, trygghet 
och studiero.  
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§ 21 Diarienummer: 2022/38, 2022/39, 2022/40, 2022/41, 
2022/42, 2022/43   

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Sex anmälningar om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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§ 22 Diarienummer:   

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om kränkande behandling att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 23 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Victor Erliksson har fått fråga från personal på förskolan Paletten i Vrigstad 17 januari 
angående hur det utökade statsbidrag ska användas. Personalen har fått svar på sina 
frågor från rektor och barn- och utbildningschef. 
 
Victor Erliksson har varit med på digitalt möte med skolrådet Vrigstad skola den 25 
januari. Skolskogen diskuterades och dess utveckling. Läget med corona och 
restriktioner under pandemin denna termin. Föräldrar oroliga inför nästa läsårs stora 
elevgrupp som man tycker att nämnden ska ha arbetet med mer. Rektor önskar även 
hjälp med hur de ska gå vidare med lokalfrågan.  
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§ 24 Diarienummer: BUN 2022/33 

 

Intern kontrollplan 2022 

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

Sammanfattning 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till områden som bör följas upp under året för 
att säkerställa att rutiner finns och efterlevs i verksamheten. Förslaget presenteras i 
bifogat underlag.  

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2022 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 25 Diarienummer: BUN 2022/34 

 

Kvalitetsrapport läsåret 2020-2021 

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

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa 
verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och 
andra skolförfattningar. 
Huvudmannens kvalitetsrapport är en sammanställning av alla rektorernas 
kvalitetsrapporter och beskriver det systematiska kvalitetsarbetet det gångna läsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och bilaga ”Kvalitetsrapport 20/21” upprättad av Jane Wågman. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 26 Diarienummer: BUN 2022/35 

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 

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

Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen omfattar den verksamhet som den medicinska insatsen 
inom elevhälsan utför. Den medicinska insatsen står under Socialstyrelsens tillsyn och 
ses som en hälso- och sjukvårdsverksamhet och deras arbete ska också bedrivas i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763 HSL. Patientsäkerhetsberättelsen 
omfattar den verksamhet som den medicinska insatsen av elevhälsan utför.  
Nämnden ska årligen fastställa Patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt bilagan ”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021” 
upprättad av Jane Wågman. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 27 Diarienummer: BUN 2021/525 

 

Intern kontroll 2021 uppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för den interna kontrollen. 
Beslutade kontroller är nu genomförda för Intern kontrollplan 2021.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Diarienummer: BUN 2022/5 

 

Ändring av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att utse förvaltningschefen till delegat för att besluta om att avsätta medel för 
underhåll på donationsgårdarna upp till 250 000: - per objekt efter samråd med 
nämndens ordförande. 
 
att alla dessa delegationsbeslut anmäles till barn- och utbildningsnämnden, (X). 
 

Sammanfattning 
I utredningen som gjorts vad det gäller underhåll på donationsgårdarna på kort sikt 
föreligger ett behov av att vissa underhåll måste åtgärdas inom kort vilket medför 
kostnader som belastar de medel som finns att tillgå inom ramen för 
donationsgårdarnas budget. För att förvaltningen på ett snabbt och effektivt sätt ska 
kunna hantera detta behöver nämnden utse förvaltningschefen till delegat till att 
besluta om och låta genomföra behövliga underhåll.  
Förvaltningen ser ett värde i att innan beslut tas ska ett samråd med nämndens 
ordförande äga rum. Då nämnden har ett stort intresse för donationsgårdarna föreslår 
också förvaltningen att alla delegationsbeslut som förvaltningschefen tar i frågan ska 
anmälas till barn- och utbildningsnämnden. I delegationsordningen markeras detta 
med ett (X). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-23 upprättad av Stefan Claesson 
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§ 29 Diarienummer: 2022/36  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om 

1. Delegationsbeslut Aleholm, i detta fall gällande beslut om att klasser på 
Aleholm med hög andel frånvarande elever på grund av smitta eller karantän 
kan övergå till distansundervisning under 2-3 dagar när det bedöms som 
nödvändigt. Gäller under perioden 2022-01-25 – 2022-02-25 

2. Delegationsbeslut Hofgårdsskolan, i detta fall gällande beslut om att övergå 
till distansundervisning på grund av hög andel frånvarande elever och lärare. 
Gäller under perioden 2022-02-01 – 2022-02-04 
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§ 30 Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Information om att trafiksituationen vid Rörviks skola nu har förbättrats.  
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§ 31 Diarienummer:   

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 32 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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