
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-09-07 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 7 september 2022 

klockan 15:00 – 17.50 
 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 
  
 
 Övriga deltagare 

 
Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Lina Hultman, rektor §165 
Henrik Starkman, rektor §165 
Anna Kraft, Förskolan Tingeling §156 
Kristin Trofast, Förskolan Tingeling §156 

Paragrafer 155-171 §§ 

Utses att justera 
 

Christer Karlsson KD  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 13 september kl. 14.00  

Ordförande 
 

 
..........................................................................  
Fredrik Håkansson, KD 
 Justerande 

 
 
.......................................................................... 
Christer Karlsson KD  

Sekreterare 
 

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

 
 

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-07 

Anslaget sattes upp 2022-09-15 

Sista dag att överklaga 2022-10-05 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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§ 155 
 

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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§ 156 
 

Diarienummer:  

Information från Förskolan Tingeling 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Anna Kraft och Kristin Trofast från Förskolan Tingeling är inbjudna att 
berätta om sitt arbete och verksamhet. Deras utveckling från starten 2010 
till idag då de nu har ytterligare en avdelning i Vrigstad, Silverdagg. 
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§ 157 
 

Diarienummer:   

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inget att informera på dagens sammanträde. 
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§ 158 
 

Diarienummer:  

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Uppföljning på fråga från förra mötet angående hur statsbidraget 
föräldraskapsstöd fördelas i vår kommun. Utredning pågår om hur 
stort bidrag kommunen fått och vad de ska användas till. 
 

2. Uppstartsmöte för Skolverkets projekt, riktade insatser kring 
nyanländas lärande och elever med annat modersmål har nu varit. 
Ett lokalt team är tillsatt bestående av en rektor från varje enhet, 
utvecklingschef, förvaltningschef och en lärare med 
försteläraruppdag. Arbetet har börjat med en nulägesanalys och 
åtgärdsplan. 
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§ 159 
 

Diarienummer:  

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om utredning skolfrånvaro att redovisa på dagens 
sammanträde. 
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§ 160 
 

Diarienummer: BUN 2022/277, 
2022/282, 2022/288, 2022/289, 
2022/290  

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Fem anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 
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§ 161 
 

Diarienummer:   

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Victor Erliksson informerar om en politisk informationsdag som varit på 
Hofgårdsskolan. Uppskattad tillställning med engagemang och många 
frågor från elever till politiker. 
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§ 162 
 

Diarienummer: BUN 2022/265 

Kompetensförsörjning inom förskolan 

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

Sammanfattning 
I dagsläget har Sävsjö kommun ett beslut om att endast utbildade 
förskollärare kan få en tillsvidareanställning i kommunen. 
Detta är en hög ambitionsnivå utifrån att kvalitén ska vara så hög som 
möjligt i vår verksamhet.  
I dagsläget har kommunen en behörighetsnivå för utbildade förskollärare 
på ca 58% därutöver obehöriga visstidsanställningar på 34% och 
tillsvidareanställda barnskötare på 8% (fick sina anställningar innan krav 
på enbart utbildade förskollärare). 
 
Det finns konsekvenser med att många medarbetare innehar 
visstidsanställningar då det genererar en osäkerhet i organisationen kring 
arbetsuppgifter och det saknas kontinuitet i arbetslagen. Större ansvar 
faller på färre antal personal, vilket kan påverka arbetsmiljön för dessa 
individer.     
Som kompetensförsörjningsläget ser ut idag och överskådlig tid framåt, 
både i Sävsjö och i Sverige i stort, finns det inte tillräckligt många 
utbildade förskollärare att tillgå för att tillsätta tjänsterna.  

Sävsjö kommun bör då överväga att även tillsvidareanställa barnskötare i 
verksamheten, detta behöver dock utredas vidare innan beslut fattas då 
det finns områden som behöver förtydligas och riskbedömas. Detta arbete 
bör ske i samverkan med rektorer i förskolan, skolledarna, lärarförbundet 
samt kommunal. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 163 
 

Diarienummer: BUN 2022/269 

Verksamhetsplan 2023 

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

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år 
inom sitt ansvarsområde. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan för 2023 som nämnden har att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
 

1. Verksamhetsplan 2023 som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen 
2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 164 
 

Diarienummer: BUN 2022/257 

Förändring budgetram 2023 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra 4,9 miljoner kronor till barn- 
och utbildningsnämndens budget 2023.  
 
Inför beslutet av fördelning har barn- och utbildningsnämnden lyft fram 
ökade behov av förskoleplatser i Stockaryd, arbetskläder till personal i 
förskolan, resurser till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan, ökade 
leasingavgifter kring digitala verktyg i grundskolan, förstärkning 
gymnasiets budget, satsning på RIG motocross/enduro samt certifiering 
av teknikcollege.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 165 
 

Diarienummer: BUN 2022/270 

Förändring av utbud Aleholm 

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

Sammanfattning 
Aleholm har utifrån sin ekonomiska situation behov av att effektivisera 
sin organisation inför kommande läsår. En effektivisering som kopplas till 
utbud innebär alltid en välgrundad avvägning mellan å ena sidan ett brett 
utbud som lockar nya elever och å andra sidan, en ekonomisk 
resurshålllning, sett till hur små grupper skolan ska kunna erbjuda och 
därmed en ökad programkostnad/plats. Förslag är framtagna utifrån en 
sådan avvägning.  
 
Genom att minska antalet inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet 
från två till en minskar antalet undervisningsgrupper samt att storleken 
på befintliga grupper bör öka. Genom detta bör kostnaden per elev 
minska. 
 
Genom att ändra programstrukturen på Teknikprogrammet minskar 
antalet undervisningsgrupper samt att storleken på befintliga grupper bör 
öka. Genom detta bör kostnaden per elev minska. 
 
Gymnasiesärutbildningen inom hotell, restaurang eller bageri startade på 
Aleholm hösten 2020 utifrån ett av förvaltningen uppfattat behov inom 
målgruppen. Skolledningen på Aleholm kan se dels ett lågt antal 
befintliga elever samt att antalet potentiella elever de kommande åren är 
lågt. Få elever med behov av hög personaltäthet medför en hög kostnad 
per elevplats.  Att avveckla utbildningen på Aleholm bör således innebära 
en besparing för Aleholm och eleverna hänvisas till utbildningsplatser 
inom samverkansområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-08-23 av Lina Hultman och Henrik 
Starkman, rektorer Aleholm.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 166 
 

Diarienummer: BUN 2022/215 

Yttrande till översiktsplan för Sävsjö kommun 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom den del i ny översiktsplan för Sävsjö kommun som 
berör nämndens ansvarsområde.  

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för 
kommunen. Nu finns förslaget ute för samråd under perioden 20 juni till 
20 september 2022. Synpunkter på förslaget ska komma in till 
Samhällsbyggnadsenheten senast den 20 september 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget men 
vill skicka med att tänka på och ta hänsyn till en säker trafiksituation för 
barnen vid alla kommunens skolor och därmed föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig bakom den föreslagna planen. 

Beslutsunderlag 
1. Samrådsbrev 2022-06-20 

2. Förslag www.savsjo.se/oversiktsplan 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 167 
 

Diarienummer: BUN 2022/256 

Sammanträdestider 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för kalenderåret 2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa nämndens 
sammanträdestider för kommande kalenderår. I bilaga föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen sammanträdestider för kalenderåret 2023. 

Beslutsunderlag 
Bilaga förslag sammanträdestider 2023 

Beslutet skickas till 
Kommunkansli 
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§ 168 
 

Diarienummer: BUN 2022/258 

Samverkansavtal med Region Jönköpings län 
naturbruksskolor 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen 
till Region Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under 
en treårsperiod med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2% av priset per 
år, totalt cirka 6%, samt 
 
att Sävsjö kommun med denna justering tecknar nytt samverkansavtal 
med Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i 
enlighet med tidigare förslag vid Primärkommunalt samverkansorgans 
sammanträde 2021-10-21. 

Sammanfattning 
Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län 
gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som 
drivs av regionen och vars utbildningsplatser bland annat elever från 
länets kommuner besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid 
framtagandet av det nya avtalet uppmärksammades att i det pris som 
kommunerna betalar (riksprislistan) har momsbelopp lagts på utan att 
registreras som moms. Detta är en inbyggd felaktighet som ska rättas till i 
det nya avtalet. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och 
kommunerna har utrett frågan. I utredningen framkom att om en 
justering av prislistan görs för momsen kommer naturbruksskolornas 
intäkter minska med ca 6% på helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 mkr 
årligen. 
 
För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera 
kostnadssidan och finna alternativa intäkter föreslås en successiv 
nedtrappning av kommunernas ersättning till regionen med ca 2% årligen 
under tre år, med start 2023. En förutsättning för detta är att 
naturbruksskolorna redan inför kommande läsår inleder arbetet med att 
anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån. 

Beslutsunderlag 
Missiv samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i Region 
Jönköpings län. Protokoll PKS 2022-06-02. 
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§ 169 
 

Diarienummer:  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 170 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Fråga från ledamot vad som hänt med flytten av Rörviks biblioteket under 
skolans byggtid. Detta har ej blivit då Eneliden som var tänkt istället blev 
ett evakueringsboende. 
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§ 171 
 

Diarienummer:  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden på dagens sammanträde. 
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