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§ 14 
 

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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§ 15 
 

Diarienummer:   

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Verksamhetsdialogerna har börjat. Första besöket var i måndags 
på Vallsjöskolan.  

2. Kommande nämndsmöten ute i verksamheten. Nästa möte blir på 
Aleholm. 

3. I fredags var det taklagsfest på Rörviks skola. Visning av lokalerna. 
Målet är att skolan ska vara klar till höstterminen startar 2023. 

4. Skolriksdagen, en konferens som anordnas vartannat år. I år är 
den 8-9 maj i Stockholm. Förslaget är att presidiet åker 
tillsammans med barn- och utbildningschef.  
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§ 16 
 

Diarienummer:  

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Stiftelsen Donationsgårdarna har mark intill företaget OBOS och 
på grund av att de vill bygga ut sin verksamhet har de nu skickat ut 
detaljplan för samråd, något som nämnden sedan tidigare ställt sig 
positiv till.  

2. Lämnar ordet till Peter Wenström, samordnare IT som 
presenterar sig och sina arbetsuppgifter och hans roll i 
förvaltningen.  

3. Lämnar ordet till Johnas Stranne, samordnare elevhälsan som 
börjar med att presenterar sig, sina arbetsuppgifter och vad som 
ingår och styr elevhälsan. Johnas informerar vidare om 
kommande patientsäkerhetsberättelse som nämnden kommer att 
få ta beslut om framöver. 

4. Johnas presenterar sedan uppföljning av skolfrånvaro för vår- och 
höstterminen 2022. 

5. Avstämning och information kring arbetet om den pågående 
gymnasieutredningen. Sammanfattning om varför man gjort en 
utredning. Ett inriktningsbeslut kommer tas fram angående ett 
eventuellt gemensamt förbund för gymnasiet som nämnden 
kommer att få ta ställning till. Alternativet är att skriva ett 
samverkansavtal med minst två andra kommuner (behöver inte 
vara Höglandet) 

6. 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. 
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§ 17 
 

Diarienummer:  

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
En anmälning om skolfrånvaro från verksamheterna. 
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§ 18 
 

Diarienummer:  

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Fyra anmälningar om kränkande behandling från verksamheterna. 
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§ 19 
 

Diarienummer:  

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Daniel Karlsson informerade om att han haft kontakt med rektor på sin 
kontaktskola Vallsjöskolan. Daniel kommer att delta på olika möten på 
skolan i vår. 
 
Victor Erliksson har varit på skolråd på Vrigstad skolan. Samtal om bland 
annat kommande skolgårdsfest och missnöje med skolskjutsen. Förslag 
som togs upp, justera tidtabell en bit in på läsåret, tydligare regel när 
barnet ska stå på hållplatsen. Victor informerade bland annat om de nya 
riktlinjerna som tagits fram för äskande ur Stiftelsen Donationsgårdarna, 
nya förskolan.  
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§ 20 
 

Diarienummer: BUN 2023/13 

Intern kontrollplan 2023 

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 
1. Plan för intern kontroll 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 21 
 

Diarienummer: BUN 2023/16 

Fördelning av investeringsbudget 2023 

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

Sammanfattning 
Utifrån tilldelad investeringsbudget 2023 ska medlen fördelas utifrån 
tidigare angivna investeringsbehov. Förslag på fördelning i bifogat 
underlag. 

Beslutsunderlag 
1. Fördelning investeringar 2023 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 22 
 

Diarienummer: BUN 2023/14 

Justering av bidragsbelopp för Christella barnomsorg 
2023 

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

Sammanfattning 
Under 2023 har Sävsjö kommun enbart en dagbarnvårdare vilket gör att 
samverkan kring barnomsorg sker med förskolan för att täcka behovet av 
barnomsorg då dagbarnvårdaren inte är i tjänst. Bidraget har justerats för 
att kompensera fristående pedagogiska omsorger för beräknad ökad 
personalkostnad.  
 
Justeringen genererar ett ökat bidragsbelopp (faktor 1) med 18 218 kr. 
Från tidigare beslutat 107 130 kr till 125 348 kr.  
 
Enligt 14 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) gäller att om ytterligare 
resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. I sådana fall ska 
nya bidragsbeslut fattas. Besluten ska då endast avse storleken på 
tillskottsbeloppet. Om ersättningen till den kommunala verksamheten 
minskar under budgetåret, får motsvarande minskning göras till de 
enskilda huvudmännen. Denna minskning får göras genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Även då ska nya 
bidragsbeslut fattas. 

Beslutsunderlag 
1. Justerat bidragsbelopp 2023 Christella barnomsorg 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 23 
 

Diarienummer: BUN 2023/15 

Justering av bidragsbelopp för Tånghults barnomsorg 
2023 

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

Sammanfattning 
Under 2023 har Sävsjö kommun enbart en dagbarnvårdare vilket gör att 
samverkan kring barnomsorg sker med förskolan för att täcka behovet av 
barnomsorg då dagbarnvårdaren inte är i tjänst. Bidraget har justerats för 
att kompensera fristående pedagogiska omsorger för beräknad ökad 
personalkostnad.  
 
Justeringen genererar ett ökat bidragsbelopp (faktor 1) med 18 218 kr. 
Från tidigare beslutat 107 130 kr till 125 348 kr.  
 
Enligt 14 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) gäller att om ytterligare 
resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. I sådana fall ska 
nya bidragsbeslut fattas. Besluten ska då endast avse storleken på 
tillskottsbeloppet. Om ersättningen till den kommunala verksamheten 
minskar under budgetåret, får motsvarande minskning göras till de 
enskilda huvudmännen. Denna minskning får göras genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Även då ska nya 
bidragsbeslut fattas. 

Beslutsunderlag 
1. Justerat bidragsbelopp 2023 Tånghults barnomsorg pedagogisk 

omsorg 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 24 
 

Diarienummer: BUN 2022/361 

Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förvaltningens kvalitetsrapport för  
läsåret 2021-2022 

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. 
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av 
utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 
Huvudmannens kvalitetsrapport är en sammanställning av alla 
rektorernas kvalitetsrapporter och beskriver det systematiska 
kvalitetsarbetet det gångna läsåret. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Kvalitetsrapport 2021-2022 
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§ 25 
 

Diarienummer:   

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 26 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
- Ventilationen på Prästhagens Förskola 
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§ 27 
 

Diarienummer:   

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-24 §28 Informationsärende 

– gymnasiesamverkan Höglandet 
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