
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-09-21 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 21 september 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, ej närvarande 
Christer Karlsson KD 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S, ej närvarande 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingrid Ivarsson S ersätter Victor Erliksson  
 
 Övriga deltagare 

 
Övriga 
Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Carolina Lundbom, ekonom §173-174 
Johnas Stranne, samordnare elevhälsan §177 
Anna-Carin Petersson, utvecklingschef §181 
Susanne Hultqvist, Förskolan Hoppetossa §175 

Paragrafer 172-190 §§ 

Utses att justera 
 

Nicklas Söderstjärna SD  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 28 september kl. 10.00 

Ordförande 
 

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

 
 
.......................................................................... 
Nicklas Söderstjärna SD  

Sekreterare 
 

 
.......................................................................... 
Heléne Svensson 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-21 

Anslaget sattes upp 2022-09-30 

Sista dag att överklaga 2022-10-20 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 172 
 

Diarienummer:  

Godkännande av ärendelista 

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

Sammanfattning 
Ordförande meddelar att ärendet Omfördelning av investeringsbudget 
2022 Vallsjöskolan 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. 
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§ 173 
 

Diarienummer: BUN 2022/296 

Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Carolina Lundbom, ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska 
läget på förvaltningen, januari – augusti. Förskolorna går plus just nu. 
Mycket på grund av statsbidrag som ännu inte använts och sjukfrånvaro 
som inte kunnat ersättas. Aleholm går minus, mycket på grund av hög 
IKE kostnad. Fler gymnasiesärelever i andra skolor än budgeterat. 
Vuxenutbildningen går plus mycket på grund av mer i statsbidrag till 
yrkesvux. 
Prognosen är minus 1,5 miljoner totalt på året.  
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§ 174 
 

Diarienummer: BUN 2022/297 

Ekonomiuppföljning skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Carolina Lundbom, ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska 
läget för skolskjutsen januari – augusti. Ökade bränslepriser för turer 
med de yngre barnen och särskolan. Priset har justerats två gånger och 
kommer justeras en gång till i oktober.  
Inga ökade kostnader för turer med busskort i dagsläget.  
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§ 175 
 

Diarienummer:  

Information från Förskolan Hoppetossa 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Susanne Hultqvist från Förskolan Hoppetossa i Sävsjö, är inbjuden att 
berätta om sin verksamhet och arbete från start till idag. Förskolan har 
totalt 19 barn idag i åldrarna 1-6 år.  
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§ 176 
 

Diarienummer:  

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Att arbetet pågår angående permutationsansökan gällande 
Donationsgårdarna. Då stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen 
ska ansökan skickas in på nytt från dem. 

2. Valet som varit och arbete som nu pågår. Ett skifte för nämnder 
sker vid årsskiftet. Fullmäktige sammansätts i oktober. 
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§ 177 
 

Diarienummer:  

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Lämnar ordet till Johnas Stranne, samordnare elevhälsan som 
presenterar uppföljning av elevers skolfrånvaro/närvaro under 
våren 2022. Ökning av frånvaro när man jämför med 2019 (innan 
pandemin).  

2. Stockaryds förskolas utökning. Man tittar på möjligheterna till en 
modullösning men behöver också kompletteras med en platsbyggd 
tilldockning och köket behöver ses över då verksamheten ökar. 

3. En panna till en av fastigheterna i Stiftelsen donationsgårdar har 
gått sönder och behöver åtgärdas eller ersättas med ny. 

4. Ett pågående elevärende.  
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§ 178 
 

Diarienummer:   

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga anmälningar om utredning skolfrånvaro att redovisa på dagens 
sammanträde. 
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Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 179 
 

Diarienummer: BUN 2022/300, 
2022/304, 2022/305 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Tre anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 
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Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 180 
 

Diarienummer: 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Klas Hjalmarskog har varit på föräldraråd på Hägneskolan.  
Tomas Lundin från gata/park informerade om att trafiksituationen 
utanför skolan ska åtgärdas för att få minskad trafik och en säker skolväg 
för barnen. Annat som togs upp var hög personalomsättning i vissa 
klasser och Skolrådets planerade aktiviteter. Rektor Marie Fransén 
informerade bland annat om skolans fokusområden. 
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§ 181 
 

Diarienummer: BUN 2022/298 

Läsårstider 2023/2024 för grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 

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

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstiderna för eleverna. 
Enligt respektive skolförordningen ska läsåret ha minst 178 läsdagar och 
minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 
höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. Utöver 
skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar 
för personalen. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 182 
 

Diarienummer: BUN 2022/302 

Ny förskola Vrigstad 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom föreslagen placering av ny förskola i Vrigstad, norr om 
nuvarande Prästhagens förskola, förslag 1b i Lokaliseringsutredningen. 

Sammanfattning 
Barnantalet i Vrigstad fortsätter öka och behov av utökat antal 
förskoleplatser i samhället behövs inom kort. Samtidigt är Prästhagens 
förskola i behov av omfattande renovering och Tuvans förskolas lokaler 
kommer att behövas användas till grundskolan från 2026 då elevantalet 
även i grundskolan ökar.  
För att möta dessa behov har det beslutats att en ny förskola ska byggas i 
Vrigstad tätort. En förskola som rymmer ca 100 förskoleplatser. På så sätt 
kan Prästhagen och Tuvans förskola sammanfogas och det finns även 
plats för fler utökat antal förskoleplatser.  
Placeringen av ny förskola har undersökts och flera alternativ har 
diskuterats, se bilaga Lokaliseringsutredning förskola Vrigstad.  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att alternativ 1b, med 
placering norr om nuvarande Prästhagen är det bästa alternativet att 
arbeta vidare med.   
 

Beslutsunderlag 
1. Lokaliseringsutredning förskola Vrigstad 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 183 
 

Diarienummer: BUN 2022/307 

Omfördelning av investeringsbudget 2022 
Vallsjöskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att omfördela investeringsbudget enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning 
Vallsjöskolan har för 2022 fått investeringsmedel på 30 000 kr för ett 
uteförråd. Beslutet om denna riktade investering kommer från en 
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
Sedan det äskades medel för förrådet så har förrådet hunnit byggas med 
investeringsmedel som Vallsjöskolan fått för 2021. Vallsjöskolan önskar 
därför att få använda beviljade investeringsmedel för uteförråd 2022 till 
att lägga ett plastgolv i innebandyrinken på skolgården. 
 
Innebandygolv bedöms efter inhämtande av offert kosta ungefär lika 
mycket som beviljad investeringsbudget för uteförrådet. 
Nedan följer de beslutade investeringsmedlen utifrån äskningar och de 
aktuella behov som finns i verksamheten idag. 

Äskat 2020 Beslut för 2022 Behov 2022 
Vallsjöskolan uteförråd 
30 000 kr 

Vallsjöskolan uteförråd 
 30 000 kr 

Vallsjöskolan plastgolv till 
innebandyrink 
30 000 kr 

 

Beslutsunderlag 
1. Omfördelning av investeringsbudget 2022 Vallsjöskolan 

 

Beslutet skickas till 
Rektor Vallsjöskolan 
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§ 184 
 

Diarienummer: BUN 2022/265 

Kompetensförsörjning inom förskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram en 
konsekvensbeskrivning kring att tillsvidareanställa barnskötare i Sävsjö 
kommun. 

Sammanfattning 
I dagsläget har Sävsjö kommun ett beslut om att endast utbildade 
förskollärare kan få en tillsvidareanställning i kommunen. 
Detta är en hög ambitionsnivå utifrån att kvalitén ska vara så hög som 
möjligt i vår verksamhet.  
I dagsläget har kommunen en behörighetsnivå för utbildade förskollärare 
på ca 58% därutöver obehöriga visstidsanställningar på 34% och 
tillsvidareanställda barnskötare på 8% (fick sina anställningar innan krav 
på enbart utbildade förskollärare). 
 
Det finns konsekvenser med att många medarbetare innehar 
visstidsanställningar då det genererar en osäkerhet i organisationen kring 
arbetsuppgifter och det saknas kontinuitet i arbetslagen. Större ansvar 
faller på färre antal personal, vilket kan påverka arbetsmiljön för dessa 
individer.     
Som kompetensförsörjningsläget ser ut idag och överskådlig tid framåt, 
både i Sävsjö och i Sverige i stort, finns det inte tillräckligt många 
utbildade förskollärare att tillgå för att tillsätta tjänsterna.  

Sävsjö kommun bör då överväga att även tillsvidareanställa barnskötare i 
verksamheten, detta behöver dock utredas vidare innan beslut fattas då 
det finns områden som behöver förtydligas och riskbedömas. Detta arbete 
bör ske i samverkan med rektorer i förskolan, skolledarna, lärarförbundet 
samt kommunal. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 185 
 

Diarienummer: BUN 2022/269 

Verksamhetsplan 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023.  

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om verksamhetsplan för kommande år 
inom sitt ansvarsområde. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan för 2023 som nämnden har att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
 

1. Verksamhetsplan 2023 som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 186 
 

Diarienummer: BUN 2022/257 

Förändring budgetram 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fördela tillskott av budgetram 2023 med 4,9 miljoner, enligt justerat 
förslag.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra 4,9 miljoner kronor till barn- 
och utbildningsnämndens budget 2023.  
 
Inför beslutet av fördelning har barn- och utbildningsnämnden lyft fram 
ökade behov av förskoleplatser i Stockaryd, arbetskläder till personal i 
förskolan, resurser till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan, ökade 
leasingavgifter kring digitala verktyg i grundskolan, förstärkning 
gymnasiets budget, satsning på RIG motocross/enduro samt certifiering 
av teknikcollege.  
 
De 4,9 miljonerna föreslås fördelas enligt följande:       justerat förslag: 
 
Förskolelokaler Stockaryd   1 100 000       1 100 000  
 
Elever i behov av särskilt stöd     700 000            1 400 000 
 
Leasingavgifter PC grundskolan    500 000               500 000 
 
Förstärkning gymnasiet  2 000 000           1 300 000 
 
RIG Motocross/enduro     400 000               400 000 
 
Teknikcollege     200 000               200 000 
                        _________        _________ 
    4 900 000         4 900 000 

Beslutet skickas till 
Rektorer 
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§ 187 
 

Diarienummer: BUN 2022/270 

Förändring av utbud Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att godta förändringen av antal inriktningar på 

Naturvetenskapsprogrammet. 
 

- att godta förändringen av programstruktur på Teknikprogrammet. 
 

- att ställa sig bakom nedläggningen av gymnasiesärutbildningen på 
Aleholm. 

Sammanfattning 
Aleholm har utifrån sin ekonomiska situation behov av att effektivisera 
sin organisation inför kommande läsår. En effektivisering som kopplas till 
utbud innebär alltid en välgrundad avvägning mellan å ena sidan ett brett 
utbud som lockar nya elever och å andra sidan, en ekonomisk 
resurshålllning, sett till hur små grupper skolan ska kunna erbjuda och 
därmed en ökad programkostnad/plats. Förslag är framtagna utifrån en 
sådan avvägning.  
 
Genom att minska antalet inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet 
från två till en minskar antalet undervisningsgrupper samt att storleken 
på befintliga grupper bör öka. Genom detta bör kostnaden per elev 
minska. 
 
Genom att ändra programstrukturen på Teknikprogrammet minskar 
antalet undervisningsgrupper samt att storleken på befintliga grupper bör 
öka. Genom detta bör kostnaden per elev minska. 
 
Gymnasiesärutbildningen inom hotell, restaurang eller bageri startade på 
Aleholm hösten 2020 utifrån ett av förvaltningen uppfattat behov inom 
målgruppen. Skolledningen på Aleholm kan se dels ett lågt antal 
befintliga elever samt att antalet potentiella elever de kommande åren är 
lågt. Få elever med behov av hög personaltäthet medför en hög kostnad 
per elevplats.  Att avveckla utbildningen på Aleholm bör således innebära 
en besparing för Aleholm och eleverna hänvisas till utbildningsplatser 
inom samverkansområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-08-23 av Lina Hultman och Henrik 
Starkman, rektorer Aleholm.  
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Beslutet skickas till 
Rektorer Aleholm 
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§ 188 
 

Diarienummer:  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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§ 189 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Synpunkt har inkommit om för litet kapprum för förskoleklassen och 
fritids på Hägneskolan. 
 
Fråga om återkoppling har gjorts angående tidigare fråga om otrygg miljö 
för skolbarnen i simhallen och omklädningsrum.  
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§ 190 
 

Diarienummer:  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Tjänsteskrivelse, Utbildning till nyvalda politiker för 

mandatperioden 2023-2026 (nämndorganisation) 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 §358, utbildning 

nyvalda politiker för mandatperioden 2023-2026 
(nämndorganisation) 

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-12 §79, Revidering 
kommunstyrelsens reglemente. 

4. Bilaga, Reglemente för kommunstyrelsen 2022-09-12 §79 
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