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Barn- och utbildningsnämnden 
2023-03-15 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Plats och tid Hägneskolan, Sävsjö kommun, onsdag 15 mars 2023  
klockan 15:00 – 18.21 
 

Beslutande Närvarande 
Fredrik Håkansson KD, ordförande, ej närvarande 
Victor Erliksson S, förste vice ordförande, ersätter som ordförande 
Carl-Johan Gustafsson M, andre vice ordförande 
Daniel Karlsson KD 
Anncatrin Ek KD 
Eva Johansson S 
Alexander Svensson M 
Nicklas Söderstjärna SD 
Matilda Henriksson C, ej närvarande 
 
Ersättare 
Essam Aeoub KD ersätter Fredrik Håkansson 
 
  
 
 

Övriga deltagare 
 

Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Marie Fransén, rektor §48 
Anna Eriksson, biträdande rektor §48 
Henrik Starkman, rektor §49, §52 

Paragrafer 47-61 §§ 

Utses att justera 
 

Eva Johansson S  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 21 mars 2023 kl. 15.00  

Ordförande 
 

 
..........................................................................  
Victor Erliksson S 
 

Justerande 
 

 
.......................................................................... 
Eva Johansson S  

Sekreterare 
 

 
.......................................................................... 
Heléne Svensson 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-15 

Anslaget sattes upp 2023-03-23 

Sista dag att överklaga 2023-04-12 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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§ 47 
 

Diarienummer:  

Godkännande av ärendelista 

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

Sammanfattning 
Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om dagens ärendelista 
kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde. 
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§ 48 
 

Diarienummer:   

Presentation Hägneskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Dagens sammanträde är på Hägneskolan. Rektor Marie Fransén och 
biträdande rektor Anna Eriksson visar runt i lokalerna och presenterar 
skolans verksamhet. 
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§ 49 
 

Diarienummer: BUN 2023/58 

Information om gymnasieantagningen Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Rektor på Aleholm Henrik Starkman presenterar hur söksiffrorna ser ut 
just nu inför antagningen till nästa läsår 2023/2024. 
Just nu har ca 46% av kommunens årskurs 9 elever sökt Aleholm i första 
hand. Av de som sökt program som Aleholm erbjuder så har ca 65% valt 
Aleholm. 
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§ 50 
 

Diarienummer: BUN 2023/26 

Redovisning konsekvensanalys uppdraget kring 
förskollärare/barnskötare 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge förvaltningschef Martina Arvidsson i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 10 maj återkomma med förslag på en organisation där 
andelen tillsvidareanställda förskollärare i förskolan utgör minst 75% och 
andelen tillsvidareanställda barnskötare kan vara upp till 25%, samt att i 
övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Idag finns ett beslut om att endast förskollärare får tillsvidareanställas i 
Sävsjö kommun. Barn- och utbildningschefen fick förra året i uppdrag att 
genomföra en konsekvensanalys som underlag för att eventuellt 
tillsvidareanställa både förskollärare och barnskötare i kommunen. Barn- 
och utbildningschef redovisar nu denna analys som genomförts i 
samverkan med Sveriges Lärare, Kommunal, Sveriges Skolledare, HR-
avdelningen och Barn- och utbildningschef. 
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§ 51 
 

Diarienummer:   

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Verksamhetsdialogerna pågår. Ett par verksamheter återstår. 
Därefter en redovisning och utvärdering. 

2. Nämndsmötena fortsätter ute i våra verksamheter. Nästa möte 
den 29 mars är på Vallsjöskolan. Därefter Rörviks skola 19 april.  

3. Presidiet har haft dialogsamtal med Kommunstyrelsen och sedan 
har det varit en gemensam information för Barn- och 
utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen angående 
gymnasiesamverkan. Nästa steg är att besluta i nämnden om man 
vill gå vidare med inriktningsbeslut.  
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§ 52 
 

Diarienummer:   

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Lämnar ordet till rektor Henrik Starkman som förtydligar 
Riksidrottsgymnasiets intäkter och kostnader som presenterades 
på förra sammanträdet. Den interkommunala ersättningen ska gå 
till drift av gymnasieprogram. Ersättning från 
Riksidrottsförbundet går till driften av RIG. 
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§ 53 
 

Diarienummer:   

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om skolfrånvaro från verksamheterna. 
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§ 54 
 

Diarienummer:   

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Nio anmälningar om kränkande behandling från verksamheterna. 
En Aleholm, fyra Vallsjöskolan, fyra Hofgårdsskolan 
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§ 55 
 

Diarienummer:  

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Eva Johansson har varit på Hofgårdsskolan och träffat rektor Henrik 
Haglund. Hemkunskapslokalen har fräschats upp. Några klassrum är 
ommålade men hjälp av elever från Aleholm. Skyltar till fasaden är 
beställda. Men mer behöver göras då lokalerna är gamla och slitna. 
 
Victor Erliksson har varit på föräldraråd på Prästhagens förskola. 
Ventilationen är nu åtgärdad och lokalerna fungerar bra igen. 
Man pratade bland annat om att alla 4-5 åringar inte kommer att kunna 
gå på Tuvan och vara nära skolan inför inskolning. Troligtvis löser sig 
detta när nya förskolan är färdig. Frågor om nya förskolan. Det gavs även 
information om fokusområden och ekonomin.  
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§ 56 
 

Diarienummer: BUN 2023/54 

Budgetram förutsättningar 2024 

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

Sammanfattning 
I Sävsjö kommuns budgetprocess ska nämnderna uttrycka och beskriva 
det som särskilt bör beaktas i form av förändringar i verksamheterna som 
kan komma att påverka kommande budgetram och då framförallt inom 
ramen för; 
 
Den rörliga resursen inom barn- och utbildning motsvarar cirka 75 % av 
den totala ”barn- och elevpengen,” (personalkostnader, läromedel, 
kompetensutveckling m.m.). 
 
Den fasta resursen motsvarar resterande 25 % av den totala ”barn-och 
elevpengen”, (skolskjuts, kost, IKT/telefoni, lokalvård, hyra m.m.). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2023 

2. Bilaga Budgetram förutsättningar 2024 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 57 
 

Diarienummer: BUN 2023/53 

Uppräkning Taxor läsår 2023/2024 samt för 2024 

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

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

Musikskola 

För 2024 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 3,7 % utifrån 
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). 

• Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 503 kr/termin och 
kurs 

• Instrumenthyra: 168 kr/termin. 

Arvoden vid Musikskolans spelningar: 

• Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 637-
917 kr 

• Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 224 kr 
• Spelning, medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 788 

kr 

Barnomsorg 

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2023 är fastställd, se 
nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2024 ändras den 
utifrån Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

• För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 645 kronor/månad. 
• För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 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 2023 är fastställd, se nedan. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2024 ändras den utifrån 
Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

• För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor/månad. 
• För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor/månad. 
• För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor/månad. 
• För barn 4 = ingen avgift. 
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Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 
kronor per närvarodag. 

Inackorderingstillägg  

Inackorderingstillägg ska enligt skollagen kap 15 § 32 lämnas med lägst 
1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 
och inackorderingstillägget är fastställt för läsår 22/23, se nedan. 
Prisbasbeloppet för 2024 fastställs av Statistiska centralbyrån under juli 
månad och inackorderingstillägget för läsår 23/24 kommer räknas upp 
utifrån det.  

• 40-150 km 1 750 kr/mån 

• 151 km eller längre 2 188 kr/mån 

Dagliga resor 

Ersättningen för dagliga resor räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet inför kommande läsår. Prisbasbeloppet för 2023 är 
fastställt till 52 500 och ersättning för dagliga resor är fastställt för läsår 
22/23, se nedan. Prisbasbeloppet för 2024 fastställs av Statistiska 
centralbyrån under juli månad och ersättningen för dagliga resor för läsår 
23/24 kommer räknas upp utifrån förändringen jämfört med föregående 
års prisbasbelopp.  

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

• 6 km – 245 kr/mån 

• 13 km – 367 kr/mån 

• 19 km – 428 kr/mån 

• 27 km – 490 kr/mån 

• 36 km – 551 kr/mån 

• 46 km – 612 kr/mån 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 

3 mars 2023. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 58 
 

Diarienummer: BUN 2023/18 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa upprättad patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2022 

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.  
Vårdgivare för elevhälsans medicinska del i Sävsjö kommun är barn- och 
utbildningsnämnden. Vårdgivaren ska årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse med en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
 

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 

Beslutet skickas till 
Samordnare elevhälsan 
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§ 59 
 

Diarienummer:   

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 60 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
- Gymnasiesamverkan ekonomi Aleholm 
- Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

KRF 
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§ 61 
 

Diarienummer: 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-20 §22 Budgetdirektiv 

2024-2026 
2. Bilaga budgetdirektiv 2024-2026 
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