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Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Fredrik Håkansson KD, ordförande 
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Miriam Brolin KD 
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Övriga deltagare 
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Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef §228-229, §234-235 
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Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen §227 
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Utses att justera Nicklas Söderstjärna SD     
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 225 Diarienummer: 

 

Godkännande av ärendelista 

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

Sammanfattning 
Ordförande meddelar att ärendena Utredning kring certifiering Teknikcollege och 
Fördelning av investeringar inför 2022 har tillkommit efter att kallelsen skickades ut. 
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämnden om dagens ärendelista med dessa 
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 Ekonomiuppföljning barn- och 
utbildningsförvaltningen 

  

5 Ekonomiuppföljning kost och städ   

6 Information av ordförande   

7 Information av barn- och utbildningschef   

8 Skolfrånvaro   

9 Kränkningar   

10 Information av kontaktpolitiker   
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Beredningsärenden 

11 

 

12 

13        

Läsårstider 2022/2023 för grundskolan,   
grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan   

Utredning kring certifiering Teknikcollege   2021/438  

Fördelning av investeringar inför 2022         2021/439 

2021/433  

Avslutning 

14 Anmälan av delegationsbeslut   

15 Övriga ärenden   

16 Meddelanden   
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§ 226 Diarienummer:  

 

Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Carolina Lundbom, ekonom på förvaltningen informerar om ekonomiska läget  
januari – oktober.  
Vi behåller samma totalprognos som i senaste månadsrapporten september. 
Den har dock ändrats mellan verksamhetsformerna. 
Färre barn i fristående pedagogisk omsorg under hösten samt att den kommunala 
verksamheten bedöms gå bättre.  
Grundsärskolan har fått fler elever under hösten. Därför har skolskjutsens kostnader 
ökat något. 
Fler elever går gymnasiesärskola i annan kommun höstterminen vilket gör att 
interkommunala ersättningskostnaden bedöms öka. Även svårt att hålla budget för 
gymnasiets kostnad och intäkt vad gäller interkommunala ersättningen. 
Ny hantering av semesterlön påverkar fortsatt året för att kunna göra en prognos. 
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§ 227 Diarienummer:  

 

Ekonomiuppföljning kost och städ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Chef för serviceförvaltningen, Erika Tor Rundblad och tf. chef kommunal service, 
Alexander Koprivica informerar om ekonomin för kost och städ, januari – oktober. 
Totalt sett ser det bra ut.  
Livsmedelskostnaden ska flyttas från Högliden till Ripan eftersom tillagningen flyttats. 
Under pandemin har man kunnat hålla nere på personal, behovet av vikarier har inte 
varit lika stort.  
Kosten förväntas bli ett nollresultat. Svårt att följa personalbudgeten i år på grund av 
nya hanteringen av semesterlöner. 
 
Nuläget är att när man behöver rekrytera så är det idag svårt att få tag i kockar. 
 
Ripans tillagningskök har fungerat bra sedan starten. Man har även plats och 
möjlighet att nyttja deras lokaler då renovering pågår i andra kök. 
 
En stor utmaning är våra skolmatsalar. Det skulle behövas större lokaler med fler 
platser. 
 
Även för lokalvården förväntas ett nollresultat trots ökade kostnader på hygienartiklar.  
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§ 228 Diarienummer:   

 

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om 

1. Inbjudan till invigningen av de nya lokalerna på Sävsjö skyttecenter  
lördag 27 november.  

2. Effektiviseringsuppdraget beslutades i kommunfullmäktige att tas bort 2022. 
En miljon har tilldelats förvaltningen samt att det mesta av den omfördelning 
av centrala medel som var tänkt vid effektiviseringen nu ges förslag att det 
fördelas om och ut i verksamheten. Förslag diskuterades om hur pengarna 
istället ska fördelas utifrån riktad satsning kopplat till nämndens 
fokusområden. Barn- och utbildningschef tar fram förslag på fördelning till 
nästa sammanträde. 

8



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-11-17 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 229 Diarienummer:  

 

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning  
Utvecklingschef informerar om 

1. Coronaläget inom nämndens ansvarsområden.  
2. Uppdaterat dokument med riktlinjer vad gäller nämndens åtaganden vad 

gäller avtackningar och medverkan vid avslutningar.  
 
Barn- och utbildningschef informerar om 

3. Personaltäthet och antal barn i kommunens förskolor. 56% är behöriga 
förskollärare.  

4. Rekrytering av utvecklingschef och förskolechef i Sävsjö är nu klar och 
tjänsterna tillsatta. Även elevhälsatjänsten som lyfts bort från 
utvecklingschefen är tillsatt. Rekrytering rektor till Rörviks skola och rektor 
till Hägneskolan pågår. 

5. En personal har entledigats från sin tjänst. 
6. Extra nämndsmöte fredag 17 december kl. 10.00 digitalt via Teams. Beslut 

angående bidrag till enskilda huvudmän som ska vara klart före årsskiftet. 
7. Uppehållsrum Rörviks skola. Man ser nu på möjligheten att flytta biblioteket. 
8. Angående beslut från Skolinspektionen för Musikskolan. Jurister har gjort en 

nulägesanalys. Arbete pågår och en lösning ska presenteras för 
Skolinspektionen senast den 20 januari. 

9. Utvärdering verksamhetsdialoger som varit under hösten.  
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§ 230 Diarienummer: 2021/423, 2021/425 

 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef informerar om: 

1. Två anmälningar om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna.  
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§ 231 Diarienummer: 2021/424, 2021/426, 2021/435  

 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef informerar om: 

1. Tre anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 
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§ 232 Diarienummer:   

 

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Miriam Brolin har varit på föräldraråd på Fantasia, Natur- och miljöförskolan och 
Förskolan Spången i Sävsjö.  
Föräldrar är överlag nöjda på alla förskolorna. Man tycker att det trots allt fungerat 
bra under coronan. Nöjda med rutiner för hämtning och lämning vid dörren.  
Personal har hjälpts åt vilket medfört att barnen har lärt känna personal och barn på 
andra avdelningar. 
Lite svårt med att ta in all information och nya direktiv som kom ut under coronan. 
Samtal om eftersatt underhåll på fastigheterna. Upptagningsområden till vilken skola 
man tillhör diskuterades. Barn med särskilda behov har fått bra stöd av 
specialpedagoger och vill lyfta fram detta. 
På Spången diskussioner om vad pengar som tilldelats förskolan ska användas till.  
Högt tryck på Natur- och miljöförskolan. För många barn på småbarnsavdelningen. 
 
Miriam Brolin har även varit på 50 års jubileum på Förskolan Spången.  
Intressanta och roliga berättelser från tiden då förskolan startade. 
 
Klas Hjalmarskog har varit på föräldraråd på Hägneskolan. 
Lite oklarheter om rutiner vid hämtning på fritids togs upp. 
Trafiksituationen utanför skolan bör ses över, vid hämtning och lämning, men 
däremot är det nu bättre parkeringsmöjligheter vid förskolan Ripan. 
Samtal om att det finns önskemål om att återinföra skolkatalogen.  
Även behov att bättre belysning utanför skolan togs upp. Skolgårdsfest planeras 2022. 
Anna-Carin Petersson informerade om att hon slutat sin tjänst som rektor.  
 

12



 Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  
2021-11-17 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

§ 233 Diarienummer: BUN 2021/433 

 

Läsårstider 2022/2023 för grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa läsårstiderna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan för läsåret 2022/2023 enligt bilaga. 

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 
Bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2021-11-16 

Beslutet skickas till 
Rektorer 
Skoladministratörer 
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§ 234 Diarienummer: BUN 2021/438 

 

Utredning kring certifiering Teknikcollege 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda om Aleholm ska vara 
certifierad utbildningssamordnare inom ramen för teknikcollege. 

Sammanfattning 
Under 2019 genomfördes en utredning om Aleholm skulle bli certifierade 
utbildningssamordnare inom teknikcollege. Barn- och utbildningsförvaltningen såg då 
ett stort värde i att ha ett nära och gott samarbete med kommunens industri- och 
teknikföretag. Skolledningen vid Aleholm gjorde en bedömning att det finns potential 
att utveckla detta ytterligare. Men att utveckla teknikcollege fullt ut i Sävsjö bedömdes 
då inte vara försvarbart ekonomiskt då gymnasieskolan redan idag jobbar med 
effektiviseringar och anpassningar till nuvarande budgetram och kommande 
påannonserade effektiviseringar.  
Förvaltningen gjorde då också bedömningen att teknikcollege som varumärke inte 
skulle stärka gymnasieutbildningen lokalt och inte heller attraherar fler elever till 
skolan. 
 
Frågan har åter aktualiserat av kommunstyrelsen och från år 2022 utökas barn- och 
utbildningsnämndens ram med en miljon kronor. Medlen är avsedda att också kunna 
användas för att undersöka förutsättningarna för Aleholmskolan att gå med i det 
teknikcollege som redan idag finns etablerat på övriga höglandskommuners 
gymnasieskolor. Långsiktiga merkostnader för ett teknikcollege hanteras i 
kommunstyrelsen efter att slutligt förslag redovisats. Utifrån detta bör en ny utredning 
genomföras för att ta ställning till eventuell medverkan i teknikcollege. 

Beslutet skickas till 
Rektorer Aleholm 
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§ 235 Diarienummer: BUN 2021/439 

 

Fördelning av investeringar inför 2022 

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

Sammanfattning 
Utifrån tilldelade investeringsmedel på 3 000 000kr inför 2022 ska medlen fördelas 
utifrån tidigare angivna investeringsbehov. Investeringsbehoven uppgick till dryga 
4 600 000kr. Dessa fördelas inför 2022 utifrån följande fördelning. 
 

Investeringsbehov 2022 Äskat  Tilldelning   
      
Inventarier förskolor/skolor 1 200 000           1 070 000  
Vrigstad förskola Paletten, solskydd 130 000              130 000  
Rörviks förskola, utemiljö 300 000              250 000  
Stockaryds förskola, utemiljö 800 000              650 000  

Vallsjöskolan förråd, regnskydd 230 000 
               30 000 
avvakta regnskydd 

Hägneskolan, solskydd 130 000              130 000  
Fysisk arbetsmiljö 300 000              120 000  

iPads ASL (att skriva sig till läsning) 850 000 
Tas inom ramen för 
likvärdig skola 

Aleholm, Industriprogrammet 225 000              170 000  
Aleholm, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 325 000              300 000  
Aleholm, Skytte 150 000              150 000  
      
      
Summa 4 640 000           3 000 000  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsförvaltningens behov av investeringar inför 
2022” daterad 2020-12-02 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 236 Diarienummer:   

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

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

 

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan, Lgr22 börjar 
att gälla från höstterminen 2022. Diskussioner om att det troligtvis kommer finnas ett 
behov av att köpa in nya läromedel för att anpassa till nya kursplanen vilket medför 
ökade kostnader. 
 
Lärarförbundet har kommit med sin skolkommunsranking. Sävsjö kommun klättrade 
127 placeringar. Vi ligger nu på plats 108.  
 
Finns behovet för politikerna att ha en tagg till kommunalhuset. 
 
Trafiksituationen vid Rörviks skola behöver ses över. Vårdnadshavare använder 
personalparkeringen för hämtning och lämning vilket medför att en farlig 
trafiksituation uppstår. Även höga hastigheter noteras utanför skolan. 
 
Fråga om hur mycket verksamhet vi har i Ljungaskolans lokaler.  
Här finns SFI undervisningen och vi hyr lokaler efter behov. 
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§ 238 Diarienummer:   

 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga meddelanden att redovisa på dagens sammanträde. 
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