
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2022-05-04 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 4 maj 2022 kl. 15:00 – 17.40 

 
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande, ej närvarande 
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 §97, §98, §104 
Heléne Svensson, sekreterare 
Marie Hogmalm, ekonomichef §98, §106 
Fredrik Svensson, arbetsledare skogslaget §98, §106 
Stefan Claesson, utredare §98, §106 
Anna-Carin Petersson, utvecklingschef §100 
Lina Hultman, rektor §105 

Utses att justera Nicklas Söderstjärna SD     

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen 10 maj klockan 14.00    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

97-113 §§  

 

 

Fredrik Håkansson, KD 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Heléne Svensson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-04 

Anslagsdatum: 2022-05-12 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-06-01 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Heléne Svensson 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 97 Godkännande av ärendelista  4 - 5 

§ 98 Information om donationsgårdarna 2022/126 6 

§ 99 Information av ordförande  7 

§ 100 Information av barn- och utbildningschef  8 

§ 101 Skolfrånvaro  9 

§ 102 Kränkningar  10 

§ 103 Information av kontaktpolitiker  11 

§ 104 Besvärsärende skolskjuts 2022/137 12 

§ 105 Aleholms plan för introduktionsprogrammen 
läsåret 2022/2023 

2022/148 13 

§ 106 Ansökan om permutation 2022/98 14 

§ 107 Teknikcollege Aleholm 2022/124 15 

§ 108 Svar på remiss Riktlinjer - offentlig konst 
Sävsjö kommun 

2022/125 16 

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

2022/136 17 

§ 110 Svar på remiss besökssäkerhet och skalskydd 2022/139 18 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut  19 

§ 112 Övriga ärenden  20 

§ 113 Meddelanden  21 
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2022-05-04 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 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 Information om donationsgårdarna 2022/126  

5 Information av ordförande   

6 Information av barn- och utbildningschef   

7 Skolfrånvaro   

8 Kränkningar   

9 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

10 Besvärsärende skolskjuts 2022/137  

11 Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 
2022/2023 

2022/148  

12 Ansökan om permutation 2022/98  
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Beslutsärenden 

13 Teknikcollege Aleholm 2022/124  

14 Svar på remiss Riktlinjer - offentlig konst Sävsjö 
kommun 

2022/125  

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

2022/136  

16 Svar på remiss besökssäkerhet och skalskydd 2022/139  

Avslutning 

17 Anmälan av delegationsbeslut   

18 Övriga ärenden   

19 Meddelanden   
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Diarienummer: BUN 2022/126 

 

Information om donationsgårdarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Marie Hogmalm informerar om resultatet för 2021 gällande 
donationsgårdarna. Intäkter kommer bland annat från arrende och skogsavverkning. 
Kostnaderna går bland annat till Södra och skogsvårdsarbetet. Resultatet för 2021 
ligger på 393 000 kronor. 
 
Arbetsledare skogslaget Fredrik Svensson informerar om vad som gjorts och planeras 
göra med marken som ingår i donationsgårdarna. Exempelvis har nya plantor satts 
under året.  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Diarienummer:   

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Möte med Sveriges kommuner och regioner angående ett förslag om att 
Musikskolan skulle ingå i ett kommunförsök vad gäller musikundervisningen. 
Ytterligare möten är planerade framöver. 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Diarienummer:  

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Anna-Carin Petersson informerar om verksamhetsdialogerna och 
förslag på upplägg för kommande läsår.  
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§ 101 Diarienummer: 2022/144, 2022/145  

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Två anmälningar om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Diarienummer: 2022/146, 2022/151  

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Två anmälningar om kränkande behandling som anmälts från verksamheterna. 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Diarienummer:  

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Miriam Brolin har varit på föräldraråd på Natur- och miljöförskolan och Förskolan 
Spången under mars månad. Nya rektorn presenterade sig. Bland annat diskuterades 
matsvinn och rutiner kring hämtning och lämning vid dörren nu när smittan minskat. 
 
Miriam Brolin har även varit på föräldraråd tillsammans med förvaltningschefen på 
Förskolan Ripan. De informerade om arbetet mellan nämnd och förvaltning. 
Skolskjuts diskuterades. Medskick till nämnden att tänka på att både omsorg och 
läroplan är lika viktiga. 
 
Elena Luca har varit på Aleholm och möte med vård- och omsorgsprogrammet. 
Representant från Regionen informerade om elevernas praktik och om sin verksamhet 
med utmaningar att få tag i personal och befintlig personal som haft en jobbig period 
med högt tryck. 
De flesta av eleverna på Aleholm har fått jobb efter avslutad tjänst.  
Arbete med gymnasiearbetet pågår och dessa görs på skolan eller på sina APL platser.  
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Diarienummer: BUN 2022/137 

 

Besvärsärende skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inte bevilja skolskjuts till eleven. 

Sammanfattning 
En elevs vårdnadshavare önskar skolskjuts från Rörvik, där familjen bor, till 
Vallsjöskolan där eleven sen tidigare går i skolan. Eleven var tidigare bosatt i Sävsjö 
men familjen har flyttat till Rörvik. Eleven går enligt önskemål kvar på Vallsjöskolan. 
Då det är ett frivilligt skolval finns ingen rätt till skolskjuts, om inte synnerliga skäl 
föreligger.  
 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare 
Skolskjutsplanerare 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Diarienummer: BUN 2022/148 

 

Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 
2022/2023 

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

Sammanfattning 
Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7§ ska huvudmannen fastställa en plan för 
introduktionsprogrammen (IM) som beskriver utbildningens syfte, längd och 
huvudsakliga innehåll. Introduktionsprogrammen vänder sig i första hand till de 
elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan enligt 
gällande behörighetsregler. För varje elev som går ett introduktionsprogram ska det 
finnas en individuell studieplan. Alla elever har en mentor och tid för mentorsamtal 
finns schemalagt varje vecka.  

En elev kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven 
gymnasieintyg på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen och kurser som 
avslutats. 

I Sävsjö kommun erbjuds inför läsåret 2022/2023 samtliga fyra inriktningar vid 
introduktionsprogrammen på Aleholm, språkintroduktion, yrkesintroduktion, 
programinriktat val samt individuellt alternativ.  
 
Aleholms plan för introduktionsprogrammen för läsåret 2022/2023 presenteras i 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 och bilaga till tjänsteskrivelse reviderad   
2022-04-25 upprättad av rektor Lina Hultman. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Diarienummer: BUN 2022/98 

 

Ansökan om permutation 

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

Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-16 §59 Dnr: BUN 
2022/98 beslutade nämnden att återremittera ärendet gällande ansökan om 
permutation för de bägge donationsgårdarna.  

Barn och utbildningsförvaltningen återkommer nu i ärendet med ett förtydligande och 
förslag till att en ansökan om permutation görs till Kammarkollegiet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27, upprättad av utredare Stefan Claesson. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 Diarienummer: BUN 2022/124 

 

Teknikcollege Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att ställa sig bakom genomförd utredning 

- att påbörja erforderligt förberedelsearbete och inlämna ansökan om 
certifiering av Aleholmsskolan till Riksföreningen Teknikcollege Sverige, samt 
att i överläggningar med kommunstyrelsen föra samtal om långsiktig 
finansiering. 

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 
Rektorer Aleholm 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Diarienummer: BUN 2022/125 

 

Svar på remiss Riktlinjer - offentlig konst Sävsjö kommun 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom de föreslagna riktlinjerna för offentlig konst i Sävsjö kommun. 

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 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 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 ställa sig bakom dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom 
området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2023” 

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 110 Diarienummer: BUN 2022/139 

 

Svar på remiss besökssäkerhet och skalskydd 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och förslag till åtgärder utifrån revisionen 
kring besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola. 

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 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Diarienummer:  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 112 Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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2022-05-04 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 Diarienummer:   

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden på dagens sammanträde. 
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