
Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Vallsjösalen, Sävsjö kommun, onsdag 13 januari 2021 kl. 15:00 – 17:45

Beslutande Ordinarie ledamöter:
Fredrik Håkansson KD, ordförande, deltar ej §18 på grund av jäv.
Eva Johansson S, förste vice ordförande, ej närvarande
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande, §18 ordförande
Miriam Brolin KD
Annika Zetterheim KD
Elena Luca S
Victor Erliksson S
Mirjam Johansson C
Lars Helgesson SD

Ersättare
Ingrid Ivarsson S ersätter Eva Johansson
Christer Karlsson KD ersätter Fredrik Håkansson §18, icke tjänstgörande ersättare 
§1-17, §19-26

Övriga 
deltagare

Övriga
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef
Heléne Svensson, sekreterare
Jane Wågman, utvecklingschef §4
Carolina Lundbom, ekonom §11-16

Vid dagens sammanträde medverkar alla på distans förutom ordförande i 
Vallsjösalen. 

Utses att 
justera

Elena Luca S  

Justeringens 
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-19  klockan 15:00   

Ordförande ....................................................................................... Paragrafer 1-26 §§ 

Fredrik Håkansson, KD        Klas Hjalmarskog, M §18                                                               
§1-17, §19-26    

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

Sekreterare ….....................…………………………………………..

Heléne Svensson

Justerande

Justerande

Justerande

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

Elena Luca S  
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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: 2021-01-13

Anslagsdatum: 2021-01-21

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning):

2021-02-10

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift ………………………………………………………………………………
Heléne Svensson
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Innehållsförteckning

Närvaro

Val av justerare samt tid och plats

§ 1 Godkännande av ärendelista 5 - 6

§ 2 Utvärdering verksamhetsdialog  -  UTGÅR 7

§ 3 Information av ordförande 8

§ 4 Information av barn- och utbildningschef 9

§ 5 Skolfrånvaro 10

§ 6 Kränkningar 11

§ 7 Information av kontaktpolitiker 12

§ 8 Uppdrag till nämnder att utse 
personuppgiftsadministratör

2020/499 13

§ 9 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 2020/500 14

§ 10 Intern kontrollplan 2021 2020/501 15

§ 11 Beslut om bidragsbelopp för Christella 
barnomsorg 2021

2020/503 16

§ 12 Beslut om bidragsbelopp för förskolan 
Hoppetossa 2021

2020/504 17

§ 13 Beslut om bidragsbelopp för Sävsjö kristna 
skola 2021

2020/505 18

§ 14 Beslut om bidragsbelopp för förskolan 
Tingeling 2021

2020/506 19

§ 15 Beslut om bidragsbelopp för Tussilagon 2021 2020/508 20

§ 16 Beslut om bidragsbelopp för Tånghults 
barnomsorg 2021

2020/509 21

§ 17 Internremiss av åtgärdsprogrammen, 
Anpassning till ett förändrat klimat och 
minskad klimatpåverkan 2021–2025 för 
Jönköpings län

2020/518 22

§ 18 Godkännande av fristående förskola i Sävsjö 
kommun

2020/451 23
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§ 19 Läsårstider 2021/2022 för grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

2020/453 24

§ 20 Investeringsbudget 2021 2020/457 25

§ 21 Ansökan Riksidrottsgymnasium, motocross 
och enduro

2020/466 26

§ 22 Barn- och utbildningsförvaltningens behov 
av investeringar inför 2022

2020/472 27

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut 28

§ 24 Övriga ärenden 29

§ 25 Meddelanden 30

§ 26 Godkännande av mötets genomförande 31
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Utdragsbestyrkande

§ 1 Diarienummer: 

Godkännande av ärendelista

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

Sammanfattning
Ordförande meddelar att ärendet utvärdering verksamhetsdialog utgår och flyttas till 
senare nämndmöte. Ordförande frågar sedan 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 Utvärdering verksamhetsdialog  - UTGÅR

5 Information av ordförande

6 Information av barn- och utbildningschef

7 Skolfrånvaro

8 Kränkningar

9 Information av kontaktpolitiker

Beredningsärenden

10 Uppdrag till nämnder att utse 
personuppgiftsadministratör

2020/499

11 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 2020/500

12 Intern kontrollplan 2021 2020/501
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13 Beslut om bidragsbelopp för Christella barnomsorg 
2021

2020/503

14 Beslut om bidragsbelopp för förskolan Hoppetossa 
2021

2020/504

15 Beslut om bidragsbelopp för Sävsjö kristna skola 
2021

2020/505

16 Beslut om bidragsbelopp för förskolan Tingeling 2021 2020/506

17 Beslut om bidragsbelopp för Tussilagon 2021 2020/508

18 Beslut om bidragsbelopp för Tånghults barnomsorg 
2021

2020/509

19 Internremiss av åtgärdsprogrammen, Anpassning till 
ett förändrat klimat och minskad klimatpåverkan 
2021–2025 för Jönköpings län

2020/518

Beslutsärenden

20 Godkännande av fristående förskola i Sävsjö 
kommun

2020/451

21 Läsårstider 2021/2022 för grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

2020/453

22 Investeringsbudget 2021 2020/457

23 Ansökan Riksidrottsgymnasium, motocross och 
enduro

2020/466

24 Barn- och utbildningsförvaltningens behov av 
investeringar inför 2022

2020/472

Avslutning

25 Anmälan av delegationsbeslut

26 Övriga ärenden

27 Meddelanden

28 Godkännande av mötets genomförande
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§ 2 Diarienummer:  

Utvärdering verksamhetsdialog

Sammanfattning
Ärendet utgår. 
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§ 3 Diarienummer: 

Information av ordförande

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Ordförande har inget att informera om på dagens sammanträde.
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§ 4 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 ansvarsområde.

2. Ripans förskola slutbesiktades innan jul. Förskollärarna och kökets personal 
har börjat. Köket lagar mat till alla förskolor i Sävsjö tätort. Barnen från 
Pinutens förskola flyttar in nästa vecka. Invigning framöver när det passar.

3. Information om donationsgårdarna och det arbete som pågår med förnyade 
avtal. 

4. Vakanta rektorstjänster ska annonseras inom kort.
5. Migrationsverket lade ner all verksamhet i Jönköping vid årsskiftet. Alla 

lägenheter i Sävsjö kommun är uppsagda. Berörda elever har nu flyttat och är 
utplacerade i andra kommuner. Mest påverkades Vrigstad skola i minskat 
elevantal. 
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§ 5 Diarienummer: 2021/2 

Skolfrånvaro

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef informerar om:

1. En anmälning om skolfrånvaro som anmälts från verksamheterna. 
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§ 6 Diarienummer:  2020/495, 2020/515, 2020/516, 
2021/1, 2021/8

Kränkningar

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef informerar om

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

§ 7 Diarienummer: 

Information av kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Inget att rapportera på dagens sammanträde.
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§ 8 Diarienummer: BUN 2020/499

Uppdrag till nämnder att utse personuppgiftsadministratör

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse förvaltningens nämndsekreterare till personuppgiftsadministratör inom 
nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-11-17, § 409 att ge respektive 
nämnd i uppdrag att utse en personuppgiftsadministratör senast den 29 januari 2021. 
Beslut fattas och dokumenteras av varje nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14 upprättad av Stefan Claesson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

§ 9 Diarienummer: BUN 2020/500

Uppföljning av intern kontrollplan 2020

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för den interna 
kontrollen. Beslutade kontroller är nu genomförda för Intern kontrollplan 
2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14 upprättad av Stefan Claesson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 10 Diarienummer: BUN 2020/501

Intern kontrollplan 2021

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

Sammanfattning
Intern kontrollplan

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- När rapportering ska ske
- Genomförd riskbedömning

I detta ärende presenterar förvaltning för nämnden förslag på intern 
kontrollplan för 2021 med tillhörande riskbedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14 upprättad av Stefan Claesson

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 11 Diarienummer: BUN 2020/503

Beslut om bidragsbelopp för Christella barnomsorg 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för Christella barnomsorg 2021 
som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08

Beslutet skickas till
Christella Barnomsorg
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§ 12 Diarienummer: BUN 2020/504

Beslut om bidragsbelopp för förskolan Hoppetossa 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för förskolan Hoppetossa 2021 
som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08

Beslutet skickas till
Förskolan Hoppetossa
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§ 13 Diarienummer: BUN 2020/505

Beslut om bidragsbelopp för Sävsjö kristna skola 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för Sävsjö kristna skola 2021 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08

Beslutet skickas till
Sävsjö kristna skola
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§ 14 Diarienummer: BUN 2020/506

Beslut om bidragsbelopp för förskolan Tingeling 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för förskolan Tingeling 2021 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08

Beslutet skickas till
Förskolan Tingeling
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§ 15 Diarienummer: BUN 2020/508

Beslut om bidragsbelopp för Tussilagon 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för Tussilagon 2021 som 
redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08.

Beslutet skickas till
Tussilagon
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§ 16 Diarienummer: BUN 2020/509

Beslut om bidragsbelopp för Tånghults barnomsorg 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbelopp för Tånghults barnomsorg 2021 
som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse 2021-01-08

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen besluta om bidrag till fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg 
och fritidshem. I beslutet framgår hur grundbeloppet räknas fram. Utöver detta 
beskrivs hur tilläggsbeloppet handläggs och beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 och bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-01-08

Beslutet skickas till
Tånghults Barnomsorg
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§ 17 Diarienummer: BUN 2020/518

Internremiss av åtgärdsprogrammen, Anpassning till ett 
förändrat klimat och minskad klimatpåverkan 2021–2025 för 
Jönköpings län

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

Sammanfattning
Kommunledningskontoret sänder via utvecklingsavdelningen åtgärdsprogrammen på 
internremiss ”Anpassning till ett förändrat klimat och minskad klimatpåverkan 2021–
2025” för Jönköpings län till de enheterna samt nämnder/styrelser som bedöms vara 
berörda av åtgärderna i programmen. I bilagan till internremissen framgår det vilka 
åtgärder som berör respektive verksamhet samt vilka svar som önskas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29 upprättad av Stefan Claesson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 18 Diarienummer: BUN 2020/451

Godkännande av fristående förskola i Sävsjö kommun

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna inkommen ansökan från Stiftelsen Guds kraft om att få starta enskild 
förskola för maximalt 20 barn under kalenderåret 2021 förutsatt att alla handlingar 
som efterfrågas i ansökan inkommit till förvaltningen innan förskolan startas. 
Undantaget plan mot kränkande behandling och diskriminering för förskolans 
verksamhet som ska inkomma senast 2021-10-01 till barn- och utbildningsnämnden.

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Håkansson, KD i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning
Det har till utbildningsförvaltningen 2020-11-11 inkommit en ansökan från Stiftelsen 
Guds kraft om godkännande av att få starta en fristående förskola i Sävsjö kommun.

Enligt skollagen (2010:800) får enskild bedriva förskola efter godkännande av den 
kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ska lämnas om den enskilde 
bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bland 
annat förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler för verksamheten samt 
läroplanens mål och riktlinjer. 

Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående verksamheter som fått 
tillstånd att bedriva verksamhet. Tillsynen ska omfatta i vilken mån föreskrifterna för 
verksamheten följs. I kommunfullmäktiges reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden anges att nämnden ansvarar för vad som i skollag och 
förordningstexter ligger på kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18 upprättad av Stefan Claesson tillsammans med 
inkommen ansökan med bilagor.

Beslutet skickas till
Stiftelsen Guds kraft
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 19 Diarienummer: BUN 2020/453

Läsårstider 2021/2022 för grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa läsårstiderna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan för läsåret 2021/2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 2020-11-18. 

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
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18 och bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18 
upprättade av Stefan Claesson

Beslutet skickas till
Rektorer
Administratörer skola
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 20 Diarienummer: BUN 2020/457

Investeringsbudget 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till fördelning av investeringsanslag 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-11-17 att avsätta 1 000 000 
kr i investeringsanslag för 2021 till barn- och utbildningsnämnden. Nämnderna har 
därefter fått i uppdrag att till ekonomienheten redovisa hur investeringsanslaget 
fördelas inom den budgetram beslutet anvisar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 upprättad av Stefan Claesson.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 21 Diarienummer: BUN 2020/466

Ansökan Riksidrottsgymnasium, motocross och enduro

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att till Skolverket ansöka om att få starta Riksidrottsgymnasium med inriktning 
motocross och enduro från och med läsåret 2022/2023.
att barn- och utbildningsnämnden också beslutar att ansöka få bedriva samma 
utbildning för kommande fyraårsperiod, 2024–2028.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har efter egen utredning och genomlysning även 
hört barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen yttrande av möjligheten att 
starta ytterligare ett Riksidrottsgymnasium med inriktning motocross och enduro 
inom ansvarområdet.
Förvaltningen gör bedömningen att utbildningen skulle kunna starta läsåret 
2022/2023 och att enbart ansöka om resterande två år är allt för osäkert när en ny 
utbildning ska starta. Förvaltningen ser ett värde i att vi också redan nu ska ansöka om 
att få bedriva denna utbildning även för perioden 2024–2028.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 upprättad av Stefan Claesson.

Som bilagor;

Tidigare tjänsteskrivelse 2020-03-31, Riksidrottsgymnasium, motocross och enduro.

Tidigare tjänsteskrivelse, Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan, 
promemoria U2020/04134/GV.

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-22 § 324.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 22 Diarienummer: BUN 2020/472

Barn- och utbildningsförvaltningens behov av investeringar 
inför 2022

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till äskande om investeringsmedel inför 
2022.

Sammanfattning
Respektive nämnd har årligen i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med de 
investeringsbehov som föreligger. I denna tjänsteskrivelse har förvaltningen lyft fram 
de behov som utkristalliserats efter en inventering i organisationen inför 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02 upprättad av Stefan Claesson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 23 Diarienummer:  

Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Inga delegationsbeslut finns att redovisa på dagens sammanträde.

28



Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 24 Diarienummer:  

Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
Samtal fördes om donationsgårdarna.
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 25 Diarienummer:  

Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning
1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-15 §450 Internremiss om 

åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat”
2. Internremiss av åtgärdsprogrammen Anpassning till ett förändrat klimat och 

minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-15 § 451 Internremiss om 

åtgärdsprogrammet ”Minskad klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län”
4. Bilaga Åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan 2021-2025
5. Bilaga Missiv anpassning till förändrat klimat. Länsstyrelsen i Jönköpings län.
6. Bilaga svarsfil Anpassning till ett förändrat klimat. 
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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-01-13

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

Utdragsbestyrkande

§ 26 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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