
 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-04-28 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 28 april 2021 kl. 15:00 – 17.40 

 Beslutande  
Ordinarie ledamöter: 
Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande, ej närvarande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande, ej närvarande 
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 
Carl-Johan Gustafsson M ersätter Klas Hjalmarskog 

Övriga deltagare 

 

Övriga: 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Jane Wågman, utvecklingschef, §106, §111 
Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen, §107 
Alexander Koprivica, Tf. enhetschef kommunal service, §107 
Carolina Lundbom, ekonom, §108 
Johnas Stranne, gymnasiechef Aleholm, §109, §115 
 
Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom ordförande i Vallsjösalen. 

Utses att justera Ingrid Ivarsson S    

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-04 klockan 14.00   
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

105-124 §§  

 

 

Fredrik Håkansson, KD 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Heléne Svensson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Ingrid Ivarsson S    
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-04-28 

Anslagsdatum: 2021-05-06 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-05-26 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Heléne Svensson 
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§ 105 Diarienummer:   

 

Godkännande av ärendelista 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ordförande meddelar att informationsärendet Förändringar inom vuxenutbildningen 
Aleholm har tillkommit efter att kallelsen skickades ut.  
Ordförande frågar barn- och utbildningsnämnden om dagens ärendelista med detta 
tillägg 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 Uppföljning skolnärvaro/skolfrånvaro   

5 Ekonomiuppföljning kost och städ   

6 Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

  

7 

8         

Förändringar inom vuxenutbildningen, Aleholm 

Information av ordförande 

  

9 Information av barn- och utbildningschef   

10 Skolfrånvaro   

11 Kränkningar   

12 Information av kontaktpolitiker   
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Beredningsärenden 

13 Distansundervisning Aleholm 2021/164  

Beslutsärenden 

14 Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 
2021/2022 

2021/76  

15 Uterink Hofgårdsskolan 2021/144  

16 Budgetram 2022 2021/146  

17 Vrigstad förskolor 2021/147  

18 Taxor Barn- och utbildningsförvaltningen 2021/148  

Avslutning 

19 Anmälan av delegationsbeslut   

20 Övriga ärenden   

21 Meddelanden   

22 Godkännande av mötets genomförande   
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§ 106 Diarienummer:   

 

Uppföljning skolnärvaro/skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Jane Wågman informerar om hur skolfrånvaron varit under hösten 
2020. Rektorerna uppger att den frånvaron som är fortfarande till viss del präglas av 
corona, oro för smitta.  
 
Jane informerade även om att en utvärdering kommer att göras angående 
skolfrånvarohanteringen. För att bättre kunna följa upp och få en bra kartläggning på 
vad frånvaron beror på.  
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§ 107 Diarienummer:   

 

Ekonomiuppföljning kost och städ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Chef för serviceförvaltningen, Erika Tor Rundblad och Tf.  enhetschef kommunal 
service, Alexander Koprivica informerar om ekonomin för kost och städ,  
januari – mars. 
 
Efter tre månader så ligger personalkostnaderna minus. Men detta beror på att en ny 
hantering av semesterlönen har införts. Det ska jämnas ut under året, då man inte lagt 
budgeten efter det nya systemet.  
Livsmedelskostnaderna ligger bra till just nu. Städ ligger plus men man väntar dyrare 
kostnader framöver, till exempel höghöjdsstädning.  
Ökning av förbrukning av hygienartiklar.  
 
Matsvinn på 47 gram per person vid senaste mätningen. Målet är att kantinsvinn inte 
ska uppgå till mer än 30 gram.  
 
Även lite information om utvecklingen under 2021, att maten till förskolorna i Sävsjö 
numera lagas på Ripans förskola. Ny maskin för biffar och bullar och en ny muurikka.  
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§ 108 Diarienummer:   

 

Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska läget januari – mars.  
De flesta enheter går back de första månaderna. Aleholm kommer att hämta upp med 
vissa statsbidrag. 
Ny hantering semesterlön. Den bokas nu upp vid intjänande istället för som tidigare 
vid uttag. Ny hantering gör att utfallet är för lågt periodiserat denna period. Svårt 
ännu att göra en bra planering. 
 
Minus 1,8 miljoner ungefär i dagsläget. Utmaningar, hur kommer vi så nära som 
möjligt en budget i balans. Förändringen med nya semesterlönen påverkar. Hur 
hanterar vi extra medel från staten som vi inte kan räkna med och som inkommer 
sent. 
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§ 109 Diarienummer:   

 

Förändringar inom vuxenutbildningen, Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen och ställa sig bakom föreslagna förändringar inom 
vuxenutbildningen Aleholm. 

Sammanfattning 
Rektor för vuxenutbildningen Johnas Stranne informerar om att en förändring 
kommer att göras för Komvux på Aleholm. Bakgrunden är att det är svårt att hålla ett 
brett utbud av kurser beroende på elevantalet. Det är svårt att få ihop samläsning då 
många idag väljer att kombinera studier med arbete eller föräldraledighet. Aleholm 
går för andra året i rad in i en ny budget med ett underskott. De måste hitta nya 
lösningar för att leverera undervisning av bra kvalitet. 
 
Just nu läser cirka 105 elever på Komvux på distans. De elever som idag läser på 
distans har inte tillgång till stöd av skolan för att lyckas med sina studier. 
Idag läser cirka 50 Komvuxelever på plats.  
 
Förslaget är därför att all undervisning på Komvux förutom SFI och yrkesutbildningar 
från och med höstterminen enbart ska kunna läsas på distans via avtal. 
En stödorganisation behöver då tillskapas på Aleholm för alla elever med tillgång till 
specialpedagog och lärare inom bland annat svenska, svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. Skolan utrustas med en studiehall med tillgång på datorer. 
 
Konsekvenser. 
-Större flexibilitet för eleven vad gäller tid och rum. Elever behöver inte anpassa sina 
studier efter befintlig organisation. 
-Mindre flexibilitet med avseende på form, alla elever gynnas inte av att läsa på distans 
och behöver då finnas en stödorganisation. 
-Färre elever kommer att läsa kurser de inte behöver.  
-Omorganisationen kommer inte att leda till övertalighet av tillsvidareanställda. 
Däremot innebär det att vissa pensionsavgångar inte ersätts. Samt att tidsbegränsade 
anställningar inte förlängs. 
-Det kommer att leda till att viss personal får ändrade arbetsuppgifter. 
 
Ekonomi 
-Köp av utbildning på distans kostar mindre än att driva i egen regi. 
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§ 110 Diarienummer:   

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om 

1. Skolriksdagen har varit denna vecka. Deltagarna har haft digital 
avstämningsfika båda dagarna. 

2. haft kontakt med Stefan Claesson som har ett pågående arbete med 
kartläggning av underhållsbehovet av Donationsgårdarna och jakträttigheter.  
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§ 111 Diarienummer:   

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar 

1. lämnar ordet till Jane Wågman, utvecklingschef som informerar om 
Coronaläget inom nämndens ansvarsområden. 

2. om vad som står i stadgarna för Donationsgårdarna. Avkastningen skall ingå 
till skolkassan att användas till förbättring av skolväsendet i Vrigstads 
församling. 

3. samtal pågår kring hur vi kan samverka för att erbjuda kvalitativa 
utbildningar kostnadseffektivt inom Höglandet. 
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§ 112 Diarienummer:   

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om utredning skolfrånvaro att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 113 Diarienummer:   

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om kränkningar att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 114 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Mirjam Johansson har varit med på föräldraråd Rörviks skola. Diskussioner om att 
anordna löpartävling. Men mycket beror på coronans utveckling.  
Förtydligande om bedömningsstöd istället för nationella prov. Gamla prov har använts 
för alla förutom årskurs 3. Dessa skickas inte in.  
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§ 115 Diarienummer: BUN 2021/164 

 

Distansundervisning Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fortsatt bedriva undervisning på Aleholms gymnasium som en kombination av när- 
och distansundervisning enligt nuvarande modell, som beskrivs i tjänsteskrivelsen, 
under perioden 1 maj 2021 till och med 16 maj 2021. 

att en avstämning görs innan 16 maj 2021 för att bedöma om en fortsatt kombination 
av när- och distansundervisning är nödvändig. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 april 2021 upphör de nationella rekommendationer som 
föreskriver att gymnasiet ska tillhandahålla en blandning av fjärr- och 
närundervisning. Istället hänvisas till regionala och lokala riskbedömningar utifrån 
aktuellt smittläge. 
Utifrån smittläget i kommunen, framkommer att en fullständig återgång till 
närundervisning inte rekommenderas.  
 
Åk 3 får närundervisning hela tiden, Åk 1 och 2 läser varannan vecka på plats och 
varannan vecka på distans. Vi utnyttjar fullt ut möjligheten att oavsett årskurs hålla 
kvar de elever som riskerar att inte klara sina studier i skolan. Vi har även valt att 
bedriva all undervisning av Im-språk i form av närundervisning.  
Sammanlagt motsvarar detta ca 75% närundervisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 upprättad av Martina Arvidsson och Johnas 
Stranne. 

Beslutet skickas till 
Rektorer Aleholm
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§ 116 Diarienummer: BUN 2021/76 

 

Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa Aleholms plan för introduktionsprogrammen för läsåret 2021–2022. 

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. 

Aleholms plan för introduktionsprogrammen för läsåret 2021/2022 presenteras i 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 och bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-
17 upprättade av rektor Lina Hultman. 

Beslutet skickas till 
Rektor Aleholm

16



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-04-28 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 117 Diarienummer: BUN 2021/144 

 

Uterink Hofgårdsskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig positiva till byggnation av uterink på Hofgårdsskolans skolgård, förutsatt 
att det inte innebär kostnader, underhåll eller arbetsinsats från Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har blivit uppvaktade av Sävsjö innebandyklubb som i sammabete 
med Leader Linné Småland och riksidrottsförbundet vill bygga en uterink för bland 
annat innebandy, inlines och fotboll på Hofgårdsskolans skolgård. Syftet med 
byggnationen är att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva idrott genom 
spontanitet eller arrangerad träning. Målet är att öka antalet barn och ungdomar i 
organiserad klubbverksamhet och att öka möjligheten för spontanidrott. Sävsjö 
innebandyklubb kommer att driva projektet från idé till färdigt resultat och de 
kommer driva och underhålla ytan under dess livslängd. Klubben kommer att söka 
driftsstöd från kultur- och fritidsförvaltningen. För att kunna genomföra projektet 
behöver Sävsjö kommun bidra med 90 tkr i investeringsbidrag resterande kostnad på 
320 tkr finansieras av bidrag från riksidrottsförbundet, Leader Linné, sponsorer och 
eget arbete av Sävsjö innebandyklubb.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 upprättad av Martina Arvidsson, bilaga Underlag 
projekt uterink. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 118 Diarienummer: BUN 2021/146 

 

Budgetram 2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att denna tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till 
kommunstyrelsen gällande förutsättningar för budgetram 2022. 

Sammanfattning 
I Sävsjö kommuns budgetprocess ska nämnderna uttrycka och beskriva det som 
särskilt bör beaktas i form av förändringar i verksamheterna som kan komma att 
påverka kommande budgetram och då framförallt inom ramen för; 

Den rörliga resursen motsvarar cirka 75 % av den totala ”barn- och elevpengen,” 
(personalkostnader, läromedel, kompetensutveckling m.m.). 

Den fasta resursen motsvarar cirka 25 % av den totala ”barn-och elevpengen”, 
(skolskjuts, kost, IKT/telefoni, lokalvård, hyra m.m.). 

Gemensamt för hela verksamheten 

Den rörliga resursen består till största delen av personalkostnader så i händelse av 
fortsatt effektiviseringskrav påverkas personaltätheten. Förvaltningen menar att en 
fortsatt minskning av budgetramen på 0,5% påverkar verksamheterna negativt i form 
av; 

- risk för att det långsiktiga arbetet med högre måluppfyllelse försvåras 
- färre vuxna per barn och elever 
- risk för minskad trygghet och studiero 
- risk för att resurser till de som behöver dem mest minskar 

Fördelning av budget inom förskolan 

Inom verksamheten finns förskolor som består av få avdelningar, dessa verksamheter 
är de som inte klarar att hålla en budget i balans. För att lösa det behöver fördelning av 
budget ses över för att kompensera för de ökade kostnaderna för att bedriva dessa små 
enheter.  

Ökat behov av barnomsorgsplatser i Vrigstad 

Inom upptagningsområdet för förskolan i Vrigstad har efterfrågan på 
barnomsorgsplatser ökat och till våren 2022 är det svårt att se hur denna efterfrågan 
ska tillgodoses. Barnomsorgsplatser behöver utökas antingen via att privat aktör 
erbjuder platser eller genom att bygga ytterligare en avdelning.  

I ett akutläge behöver dock en modul placeras för att ha möjlighet att erbjuda plats 
från våren 2022. Beräknade driftkostnader i form av hyra uppgår till 500 000kr, 
därutöver tillkommer kostnader för el och VA till 300 000 kr. Denna ökning ryms inte 
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inom befintlig ram, utan barn- och utbildningsnämnden äskar om ytterligare 800 000 
kr i driftsbudget för att klara denna utökning.  

Interkommunala ersättningen, IKE 

Fler elever än tidigare väljer att läsa på Aleholm men fortfarande väljer en stor andel 
att läsa på annan ort. Detta påverkar direkt den interkommunala ersättningen till 
andra kommuner. En uppräkning av IKE är en förutsättning eftersom andra 
kommuners kostnader ökar innebärande att IKE-fakturorna ökar för varje år.  

Interkommunala kostnader för olika program till andra kommuner  

Det program som exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet med lägst kostnader 
motsvarar ca 100 000kr/läsår   

De programmen som exempelvis fordons- och transportprogrammet, (FT) och 
naturbruksprogrammet, (NB) med högst kostnader motsvarar för FT 150 000kr - 
190 000kr/läsår och NB 200 000kr - 250 000kr/läsår 

Snittkostnaden per elev som läser i andra kommuner är ca 140 000kr/år 

Sävsjö kommuns egen snittkostnad per elev där både den rörliga och fasta resursen 
ingår är cirka 128 000kr/år. Den rörliga resursen är för rektor påverkbar och kan 
fördelas i den egna internbudgeten. Den fasta resursen där lokaler, städ, kost m.m. 
ingår är inte påverkbar för rektor. 

Sävsjö disponerar cirka 100 000kr/elev och läsår i sitt budgetarbete inom den rörliga 
resursen. Det innebär att det saknas 40 000kr/elev och läsår när eleverna väljer en 
annan kommun.  

Trähusprojekt vuxenutbildning 

Den satsning som skett genom utbildning inom trähusprojektet har varit 
framgångsrikt och har finansierats via ökad tilldelning av medel. Framåt finns ingen 
möjlighet att finansiera detta inom ramen för vuxenutbildningens budgetram och 
andra lösningar behöver tas fram. Förslagsvis bör detta projekt ligga med inom 
fokusområde ”Tillväxt” där man tillsammans med andra aktörer hittar en hållbar 
finansieringsmodell som inte ligger inom ramen för vuxenutbildningens tilldelade 
budget.  

Effekter av Coronapandemin 

Det är idag svårt att beräkna effekterna av pandemin, men det finns en stor oro kring 
ökade kostnader kring de psykosociala effekterna på elever och personal, att 
kompetensutvecklingen avstannat och på så sätt finns ett uppdämt behov, samt att det 
kommer att finnas en undervisningsskuld för våra elever som inte fått den 
undervisning och stöd som de behöver för att nå målen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Martina Arvidsson 2021-04-07 
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Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

20



 Sammanträdesprotokoll 
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Utdragsbestyrkande 

§ 119 Diarienummer: BUN 2021/147 

 

Vrigstad förskolor 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
föreslå kommunstyrelsen  
 

- att ställa sig bakom den utökade renoveringskostnaden av förskolan 
Prästhagen med 2,7 Mkr   

- att påbörja en projektering av en tredje avdelning som kan byggas i samband 
med renoveringen.  
 

- att utöka barn och utbildningens driftsbudget med driftskostnad för en extra 
modul som uppförs i anslutning till förskolan Prästhagen från och med våren 
2022.    

för egen del  
 

-  att ge förvaltningschef Martina Arvidsson i uppdrag att till nämnden redovisa 
förslag till alternativa aktörer som kan erbjuda barnomsorg i Vrigstad.  

 

Sammanfattning 
Förskolan Prästhagens lokaler i Vrigstad är i behov av renovering. Projektet är 
påbörjat utifrån tidigare beslut. Dock beräknas kostnaden för denna renovering bli 
dyrare än planerat. Till detta kommer att barnantalet i Vrigstad ökar och behovet av 
barnomsorgsplatser kommer vara större än antal tillgängliga platser från och med 
våren 2022.   
 
Kostnaden för renoveringen av Prästhagens förskola beräknas öka från 6,3 miljoner 
kronor till 9 miljoner kronor. Renoveringen planeras vara klar under hösten 2022.  
 
Då barnantalet i Vrigstad ökar finns ett ökat behov av fler barnomsorgsplatser.  
Detta skulle kunna ske genom att en privat aktör startar upp verksamhet eller att 
Prästhagens förskola byggs ut med ytterligare avdelning. En ny avdelning beräknas 
kosta minst 6 Mkr. 
 
För att lösa det akuta behovet av platser till våren 2022 föreslås en utökning av 
ytterligare en modul, utöver de två moduler som placeras vid Prästhagensförskola på 
grund av renovering. Beräknade driftkostnader i form av hyra till o,5 Mkr, därutöver 
tillkommer kostnader för el, VA, lokalvård till ca 0,3 Mkr. Denna ökning ryms inte 
inom befintlig ram utan barn- och utbildningsnämnden äskar om ytterligare 0,8 Mkr i 
driftsbudget för att klara denna utökning.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 upprättad av Martina Arvidsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 120 Diarienummer: BUN 2021/148 

 

Taxor Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att räkna upp taxorna för musikskola enligt förslag.  
- att räkna upp taxorna för barn- och skolbarnsomsorg enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till nya 
taxor avseende Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Musikskola 

För 2022 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 2,8% utifrån PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet). 

 Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 471 kr/termin och kurs 
 Instrumenthyra: 157 kr/termin. 

Arvoden vid Musikskolans spelningar: 

 Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 597 kr 
 Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 147 kr 
 Spelning, medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 676 kr 

Barnomsorg 

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2021 är fastställd, se nedan. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2022 ändras den utifrån 
Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

 För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad. 
 För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad. 
 För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad. 
 För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 tim/vecka, för barn i allmän förskola 
föreslås en avgift på 100 kronor per tillfälle. 

En avgiftsnivå för skolbarnomsorg under 2021 är fastställd, se nedan. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2022 ändras den utifrån 
Skolverkets årliga indexuppräkning av maxbeloppet. 

 För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad. 
 För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad. 
 För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad. 
 För barn 4 = ingen avgift. 

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 kronor 
per närvarodag. 
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Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 upprättad av Martina Arvidsson. 

Beslutet skickas till 
Ekonom 
Musikledare Musikskolan 
Administratör barnomsorgen 
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§ 121 Diarienummer:   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

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

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.  
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§ 123 Diarienummer:   

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden på dagens sammanträde. 
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§ 124 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 Vallsjösalen 
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