
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-11-16 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Plats och tid Vallsjösalen Sävsjö kommun, onsdag 16 november 2022 
klockan 15:00 – 17.45 
 

Beslutande Närvarande 
Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande 
Miriam Brolin KD 
Christer Karlsson KD, ej närvarande 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD 
Tjänstgörande ersättare 
Samuel Bengtsson KD ersätter Christer Karlsson 
 
 
 

Övriga deltagare 
 

Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen 
Alexander Koprivica, kostsamordnare 
Carolina Lundbom, ekonom 
Jonas Andersson, skolskjutsplanerare 
Anna-Carin Petersson, utvecklingschef 
Johnas Stranne, samordnare elevhälsan 

Paragrafer 217-229 §§ 

Utses att justera 
 

Miriam Brolin KD 

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 22 november kl. 15.00  

Ordförande 
 

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

 
 
.......................................................................... 
Miriam Brolin KD  

Sekreterare 
 

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

 
 

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-16 

Anslaget sattes upp 2022-11-24 

Sista dag att överklaga 2022-12-14 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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Innehållsförteckning 
 

 
 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 217 Godkännande av ärendelista  4 

§ 218 Ekonomiuppföljning kost och 
städ 

2022/325 5 

§ 219 Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

2022/324 6 

§ 220 Information av ordförande  7 

§ 221 Information av barn- och 
utbildningschef 

 8 

§ 222 Skolfrånvaro  9 

§ 223 Kränkningar  10 

§ 224 Information av kontaktpolitiker  11 

§ 225 Riktlinjer äskande från Stiftelsen 
Donationsgårdarna 

2022/337 12 

§ 226 Fjärrundervisning läsåret 2022-
2023 

2022/367 13 - 14 

§ 227 Anmälan av delegationsbeslut  15 

§ 228 Övriga ärenden  16 

§ 229 Meddelanden  17 
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§ 217 
 

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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§ 218 
 

Diarienummer: BUN 2022/325 

Ekonomiuppföljning kost och städ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Chef för serviceförvaltningen, Erika Tor Rundblad och kostsamordnare 
Alexander Koprivica informerar om ekonomin för kost och städ. 
På grund av ökade livsmedelspriser så ligger vi just nu -400 000 från 
budget och man tror att detta resultat står sig på helåret.  
Inför nästa år så måste inköp och planering ses över då fortsatt höga 
livsmedelspriser väntas och minuset kan bli betydligt högre. 
 
Städ kommer troligen att hamna på ett plus minus noll resultat. 
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§ 219 
 

Diarienummer: BUN 2022/324 

Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Carolina Lundbom, ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska 
läget januari-oktober. Större förändringar som påverkar prognosen under 
året är bland annat skolskjutsen som kommer att gå med underskott på 
grund av ökade bränslepriser. Även kosten beräknas kosta mer än budget 
på grund av ökade livsmedelspriser. Kostnaden för interkommunal 
ersättning är högre än budget. Statsbidrag och tillfälliga ersättningar gör 
att vissa enheter går med plus.  
Man tror på plus minus noll i resultatet på året.  
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§ 220 
 

Diarienummer:  

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Extra nämndsmöte med anledning av beslutande av bidragsbelopp 
och interkommunal ersättning för 2023 kommer att bli via Teams 
måndag den 19 december kl. 10.00  

2. Fortsatta samtal med rektorerna på Vallsjö- och Hägneskolan 
angående upptagningsområde och fördelning av barn i Sävsjö. 
Återkommer i ärendet.  
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§ 221 
 

Diarienummer:  

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Lämnar ordet till skolskjutssamordnare Jonas Andersson som 
informerar och tar emot frågor som inkommit till nämnden 
angående skolskjutsen. 

2. Lämnar ordet till utvecklingschef Anna-Carin Petersson som 
informerar om kommande verksamhetsdialoger. 

3. Återkoppling på vad skolorna har använt tillfälliga ersättningar 
till, Skolmiljarden 1,7 miljoner, resursförstärkning för att 
kompensera elevers utbildning under pandemin.  
Budgetförstärkning 1,3 miljoner. 

4. Incidenter i några av våra verksamheter. 
5. Lämnar ordet till samordnare elevhälsan Johnas Stranne som 

redovisar förslag på fördelning av de 1,4 miljoner som är märkta 
för elever i behov av särskilt stöd. 

 

 
 

8



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-11-16 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 222 
 

Diarienummer:  

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
En anmälning om skolfrånvaro från verksamheterna. 
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§ 223 
 

Diarienummer:   

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Åtta anmälningar om kränkande behandling från verksamheterna. 
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§ 224 
 

Diarienummer:  

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Mirjam Johansson och Fredrik Håkansson har varit på Rörviks skola och 
träffat rektorn och få en liten visning av byggnationen av den nya skolan. 
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§ 225 
 

Diarienummer: BUN 2022/337 

Riktlinjer äskande från Stiftelsen Donationsgårdarna 

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

Sammanfattning 
Stiftelsen Donationsgårdarna är samlingsnamnet för de donationer som 
tidigare förvaltades av Vrigstad kommuns skolstyrelse, numera barn- och 
utbildningsnämnden i Sävsjö kommun.  
 
I statuterna för donationsgårdarna anges hur avkastningen från dessa ska 
disponeras. Statuterna är sammanfattade i oktober 1969 av fil. mag., 
Rudolf Thunander på uppdrag av Vrigstads skolstyrelse.  
 
”År 1927 föreskrevs i Kungl. brev, att avkastningen skall användas till 
förbättrandet av skolväsendet i Vrigstads församling vilket upprepades i 
Kungl. brevet 1934” 
 
Avkastningen från stiftelsen Donationsgårdarna skall alltså användas till 
att förbättra skolväsendet i Vrigstad. En nutida tolkning är att 
skolväsendet ska innefatta såväl kommunal som fristående förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. Det är dessa verksamheter i 
Vrigstad som har möjlighet att ansöka om medel från stiftelsen. Barn- och 
utbildningsnämnden i Sävsjö kommun beslutar om utdelning av medel 
från stiftelsen Donationsgårdarna.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för ansökan om medel ur stiftelsen Donationsgårdar,  

2022-10-18 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 226 
 

Diarienummer: BUN 2022/367 

Fjärrundervisning läsåret 2022-2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att godkänna fjärrundervisning i grundskolan utifrån nedan 

angivna förutsättningar 
- att godkänna fjärrundervisning i gymnasieskolan utifrån nedan 

angivna förutsättningar 
- att delegera till barn- och utbildningschef att anmäla och ansöka 

om fjärrundervisning till Skolinspektionen.  

Sammanfattning 
För att kunna erbjuda modersmålsundervisning i Persiska kommer 
fjärrundervisning att ske för elever i åk 4-6 på Stockarydsskola 1h/v från 
och med v.46 under läsåret 2022/2023. 
Då endast en elev på Aleholm ansökt om att läsa en spanskkurs kommer 
denna att erbjudas fjärrundervisning i spanska under läsåret 2022/2023.  
 
Information om fjärrundervisning 
Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i 
realtid genom att man använder informations- och 
kommunikationsteknik. 
 
Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som 
skolenheten disponerar. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan ska det finnas en handledare närvarande där eleverna 
befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en 
handledare vara närvarande, men i dessa skolformer är det inte alltid 
nödvändigt att handledaren befinner sig i samma lokal som eleverna 
under hela lektionen. En handledare i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan kan därför exempelvis stödja flera elevgrupper 
samtidigt. 
 
Fjärrundervisning får användas bland annat om det för viss undervisning 
inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som uppfyller 
skollagens krav på legitimation och behörighet och huvudmannen trots 
upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan eller om 
elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att närundervisning 
inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för huvudmannen. 
 
Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas 
för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens 
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undervisningstimmar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. 

 
 

14



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-11-16 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 227 
 

Diarienummer:  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 228 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen.  

Sammanfattning 
- Trafiksituationen utanför Hägneskolan. 

 
- Separerad simundervisning för pojkar och flickor. 
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§ 229 
 

Diarienummer:   

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera infomationen.  

Sammanfattning 
Inga meddelanden på dagens sammanträde. 
 

 
 

17


	Protokoll förstasida
	Godkännande av ärendelista
	Beslut BUN 2022-11-16
Godkännande av ärendelista

	Ekonomiuppföljning kost och städ
	Beslut BUN 2022-11-16
Ekonomiuppföljning kost och städ

	Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen
	Beslut BUN 2022-11-16
Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen

	Information av ordförande 
	Beslut BUN 2022-11-16
Information av ordförande 

	Information av barn- och utbildningschef
	Beslut BUN 2022-11-16
Information av barn- och utbildningschef

	Skolfrånvaro
	Beslut BUN 2022-11-16
Skolfrånvaro

	Kränkningar
	Beslut BUN 2022-11-16
Kränkningar

	Information av kontaktpolitiker
	Beslut BUN 2022-11-16
Information av kontaktpolitiker

	Riktlinjer äskande från Stiftelsen Donationsgårdarna
	Beslut BUN 2022-11-16
Riktlinjer äskande från Stiftelsen Donationsgårdarna

	Fjärrundervisning läsåret 2022-2023
	Beslut BUN 2022-11-16
Fjärrundervisning läsåret 2022-2023
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut BUN 2022-11-16
Anmälan av delegationsbeslut

	Övriga ärenden
	Beslut BUN 2022-11-16
Övriga ärenden

	Meddelanden
	Beslut BUN 2022-11-16
Meddelanden


