
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Ljungarummet, Sävsjö kommun, onsdag 19 maj 2021 kl. 15:00 – 18.15 

 
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande, ej närvarande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande 
Miriam Brolin KD 
Annika Zetterheim KD, ej närvarande 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD 
 
Ersättare: 
Ingrid Ivarsson S ersätter Eva Johansson 
Christer Karlsson KD ersätter Annika Zetterheim 

Övriga deltagare 

 

Övriga: 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Johnas Stranne, gymnasiechef Aleholm §126 
Marie Hogmalm, ekonomichef §127, §137 
Fredrik Svensson, skogsförvaltare §127, §137 
Kristin Nilsdotter Isaksson, planering/utvecklingschef §137 
Jane Wågman, utvecklingschef §136 
 
Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom ordförande i 
Ljungarummet. 

Utses att justera Christer Karlsson KD    

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-25 klockan 14.00    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

125-141 §§  

 

 

Fredrik Håkansson, KD 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Heléne Svensson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Christer Karlsson KD    
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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: 2021-05-19 

Anslagsdatum: 2021-05-27 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Heléne Svensson 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

§ 125 Godkännande av ärendelista  4 - 5 

§ 126 Information från Aleholm  6 

§ 127 Information om donationsgårdarna  7 

§ 128 Skrivelse till nämnden angående 
lerduveskytte 

 8 

§ 129 Information av ordförande  9 

§ 130 Information av barn- och utbildningschef  10 

§ 131 Skolfrånvaro  11 

§ 132 Kränkningar  12 

§ 133 Information av kontaktpolitiker  13 

§ 134 Digital signering av protokoll 2021/193 14 

§ 135 Hyra Aleholms elevboende 2021/216 15 

§ 136 Revidering av skolskjutsreglementet 2021/214 16 

§ 137 Markbyte med donationsgården Vrigstad 4:1 
för utökat exploateringsområde 

2021/218 17 

§ 138 Anmälan av delegationsbeslut  18 

§ 139 Övriga ärenden  19 

§ 140 Meddelanden  20 

§ 141 Godkännande av mötets genomförande  21 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 125 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 från Aleholm   

5 Information om donationsgårdarna   

6 Skrivelse till nämnden angående lerduveskytte   

7 Information av ordförande   

8 Information av barn- och utbildningschef   

9 Skolfrånvaro   

10 Kränkningar   

11 Information av kontaktpolitiker   

Beredningsärenden 

12 Digital signering av protokoll 2021/193  

13 Hyra Aleholms elevboende 2021/216  
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

14 Revidering av skolskjutsreglementet 2021/214  

15 Markbyte med donationsgården Vrigstad 4:1 för 
utökat exploateringsområde 

2021/218  

 

Avslutning 

16 Anmälan av delegationsbeslut   

17 Övriga ärenden   

18 Meddelanden   

19 Godkännande av mötets genomförande   
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 126 Diarienummer:   

 

Information från Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gymnasiechef Johnas Stranne informerar 

1. antagningen inför hösten är just nu, 97 förstahand sökande till Aleholm. Men 
flera av dessa eleverna har ännu inte behörighet. Ökning av sökanden till 
Bygg-, ekonomi-, naturvetenskaps och samhällsvetenskapsprogrammet 
jämfört med förra året.  
Inga elever i år har sökt gymnasiesär. Endast en elev har sökt industritekniska 
programmet.  
Utifrån de program vi erbjuder har idag 76% av eleverna ansökt om att läsa på 
Aleholm, jämfört med förra året 69% 

2. att vi fortfarande väntar på svar på vår ansökan om RIG motocross/enduro. 
3. uppföljning av beslut kring debitering eller ej för läromedel på grundvux. Då 

det blir övergång till distansstudier kommer frågan inte vara aktuell framöver. 
De läromedel som finns idag kommer att finnas för utlåning på 
skolbiblioteket. 

4. Student 2021. Två tider för utspring med vardera 55 elever. Samlingar, 
luncher och utspring sker klassvis.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 127 Diarienummer:  

 

Information om donationsgårdarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Marie Hogmalm informerar om resultatet för 2020 gällande 
donationsgårdarna. Lite lägre intäkter och högre kostnader jämfört med året innan. 
Likvidmässigt är stiftelsen stark. Intäkter för avverkning styr de stora intäkterna. 
Anslag ur stiftelsen under 2020 har varit 59 600 kr 
 
Skogsförvaltare Fredrik Svensson informerar om plantor som ska planteras på ett 
större hygge som höggs ner 2018 på grund av baggeangrepp, cirka 5-6 hektar.  
Man ligger bra till med röjningar och gallring. Bra prisbild i skogen, avtal med Södra. 
Nya avtal med arrendatorerna har nyligen gjorts. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 128 Diarienummer:   

 

Skrivelse till nämnden angående lerduveskytte 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge förvaltningschef i uppdrag att skriva ett svar på inkommen skrivelse för 
nämndens räkning.  

Sammanfattning 
Skrivelse har inkommit angående att få skjuta lerduvor på mark som tillhör 
donationsgårdarna. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 129 Diarienummer:  

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. att alla i uppdrag som kontaktpolitiker kontaktar rektorer för avstämning om 
hur skolavslutningsdagen blir och om de önskar vårt deltagande.  

2. möte med revisionen. Mycket handlade om hur påverkan varit i verksamheten 
under pandemin. Budget och ekonomi, utmaning med effektiviseringen på 
0,5% 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 130 Diarienummer:   

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om 

1. skolinspektionsärende som nu är avslutat. Beslut att skolan har gjort 
tillräckliga insatser. Man arbetar vidare med uppföljning tillsammans med 
vårdnadshavare. 

2. tillsättning av tjänster till verksamhetsutveckling inom digitalisering och 
förskolerektor i Vrigstad pågår. 

3. skolavslutningar sker klassvis i skolorna utan vårdnadshavare. 
4. gymnasiesamverkan höglandet. Utredning ska göras hur vi kan samverka med 

gymnasieutbildningar inom höglandet.  
5. barnomsorgsplatser i Vrigstad. Möte med rektorer i Vrigstad, redan nu saknas 

platser inför hösten. Arbetar med att hitta tillfälliga lösningar. Diskussioner 
med privata aktörer pågår.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 131 Diarienummer: 2021/219, 2021/220, 2021/221, 
2021/222, 2021/223, 2021/227, 2021/228  

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. 7 anmälningar om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 132 Diarienummer: 2021/186, 2021/187, 2021/188, 
2021/189, 2021/190, 2021/191, 2021/192, 2021/196, 
2021/197, 2021/198, 2021/199, 2021/200, 2021/201, 
2021/203, 2021/204, 2021/205, 2021/206, 2021/207, 
2021/208, 2021/209, 2021/210, 2021/211, 2021/224  

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om 

1. 23 anmälningar om kränkande behandling som anmälts från verksamheterna. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 133 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Nicklas Söderstjärna har träffat rektorn på Stockaryds skola och fått en visning av 
lokalerna. Lyft med bland annat ommålning och nya gardiner. Men ventilationen 
skulle behöva åtgärdas, fönster bytas ut och ett önskemål om att göra iordning 
gräsområdet på förskolans baksidan finns.  
 
Ingrid Ivarsson har varit med på föräldraråd på Hofgårdsskolan. Uppföljning av 
trygghetsarbetet. Information om nya tjänster som tillsätts då några slutar eller går i 
pension, bland annat ny rektor.  
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 134 Diarienummer: BUN 2021/193 

 

Digital signering av protokoll 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna att barn- och utbildningsnämndens protokoll kan signeras digitalt från 
och med sammanträdet den 9 juni 2021. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommuns nämnder har övergått till digital nämndadministration, vilket 
innebär att handlingar distribueras elektroniskt. Som en följd av digitaliseringen 
föreslås att det ska vara möjligt att barn- och utbildningsnämndens protokoll kan 
signeras med digitala underskrifter. En säker teknisk lösning för detta finns i 
kommunen och avsikten är att denna ska användas. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 135 Diarienummer: BUN 2021/216 

 

Hyra Aleholms elevboende 

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

Sammanfattning 
Aleholm har c:a 30 elever som bor på elevboende under sin studietid på skolan. Det är 
primärt elever som läser på RIG som bor på boendet. 
Under de senaste åren har den årliga ökningen inte motsvarat den faktiska 
kostnadsökningen för elevboendet vilket gör att en uppräkning behöver ske inför nästa 
läsår. Den förslagna kostnaden för eleverna ligger i paritet med de intäkter som Eksjö 
och Nässjö kommun får för sina RIG utifrån servicenivå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 upprättad av Martina Arvidsson och Henrik 
Starkman 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 136 Diarienummer: BUN 2021/214 

 

Revidering av skolskjutsreglementet 

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

Sammanfattning 
Nuvarande reglemente för Sävsjö Kommuns skolskjutsar gäller fr o m 2016-12-12. 
Under hösten 2020 påbörjades en diskussion om att förtydliga olika delar i 
reglementet. Dels vad gäller struktur av innehållet, dels kompletteringar och även 
omarbeta delar som gäller textens formuleringar. På uppdrag av nämnden har Jane 
Wågman och Jonas Andersson jobbat med att ta fram ett förslag på revidering av 
nuvarande reglemente. Det som framförallt kompletterats är vilka möjligheter en 
familj har att överklaga ett beslut. Vi har jobbat med att förtydliga text på mer 
lättbegriplig svenska än föregående version av reglementet.  Förslag till reviderat 
reglemente finns i den handling som är bilaga till ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07   av Jonas Andersson skolskjutsplanerare. 
I bilaga ”Skolskjutsreglemente Sävsjö Kommun” finns det reviderat dokument som 
ligger till grund för att godkännas som det reviderade reglemente som fr o m 
höstterminen 2021 ska gälla i Sävsjö kommun. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 137 Diarienummer: BUN 2021/218 

 

Markbyte med donationsgården Vrigstad 4:1 för utökat 
exploateringsområde 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom markbyte med Gästgivargården 1:96 som företrädare för 
Donationsgården Vrigstad 4:1  

att ställa sig bakom att utvecklingsavdelningen får i uppdrag att oberoende låta 
värdera marken och genomföra markbytet genom fastighetsreglering för både 
kommunens och Stiftelsens Donationsgårdarnas räkning samt  
 
att ställa sig bakom att utvecklingsavdelningen vid behov under fastighetsreglering 
kunna upplåta marken till den privata aktören i form av ett nyttjanderättsavtal. 
 
att ställa sig bakom ansökan om permutation under förutsättningar att 
Donationsgårdens värde/yta bibehålls.  
 
att, som alternativ, ge förvaltningen ett uppdrag att pröva om del av Vrigstad 4:1 kan 
arrenderas ut under förutsättning att värdet på arrendet uppfyller det 
skogsproducerande värdet av aktuell yta. 

Sammanfattning 
En verksamhet har inkommit med önskemål om en större nybyggnation där ca 3-4 ha 
av donationsgården Vrigstad 4:1 behöver tas i anspråk. För att donationsgården ska 
hållas intakt föreslås en oberoende markvärdering och ett byte med kommunal mark 
tillhörande fastigheten Gästgivaregården 1:96. Om förrättningsprocessen och 
fastställigheten tar för lång tid i anspråk bör ett tidigt nyttjanderättsavtal tecknas med 
den privata aktören som är angelägna om att komma igång med markberedning redan 
i augusti 2021.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 138 Diarienummer: 2021/226   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om 

1. Delegationsbeslut, i detta fall gällande beslut om att förlänga undervisningen 
på Aleholm som en kombination av när- och fjärrundervisning.   
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 139 Diarienummer:   

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 140 Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 §47  Revisionsberättelse 2020 och 

beviljande av ansvarsfrihet 
2. Bilaga, Revisionsberättelse för år 2020 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11  §211  Markbyte, donationsgårdar i 

Vrigstad.  
4. Bilaga, tjänsteskrivelse Markbyte donationsgårdar 
5. Bilaga, karta markbyte Vrigstad 
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 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-05-19 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 141 Diarienummer:   

 

Godkännande av mötets genomförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagande på distans 
för ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom ordförande i 
Ljungarummet. 
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