
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Plats och tid Vrigstad motocrossbana, onsdag 24 augusti 2022  

klockan 15:00 – 17.40 
 
 Beslutande Fredrik Håkansson KD, ordförande 
Eva Johansson S, förste vice ordförande 
Klas Hjalmarskog M, andre vice ordförande 
Miriam Brolin KD 
Christer Karlsson KD 
Elena Luca S 
Victor Erliksson S 
Mirjam Johansson C 
Nicklas Söderstjärna SD, ej närvarande 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kennert Jonasson SD ersätter Nicklas Söderstjärna 
 
  
 
 

Övriga 
deltagare 
 

Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Johnas Stranne, gymnasiechef/samordnare elevhälsan § 139-
142 
Stefan Andersson, lärare RIG motocross/enduro § 140 

Paragrafer 139-154 §§ 

Utses att justera 
 

Eva Johansson S  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 31 augusti klockan 14.00 

Ordförande 
 

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

 
 
.......................................................................... 
Eva Johansson S  

Sekreterare 
 

 
.......................................................................... 
Heléne Svensson 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-24 

Anslaget sattes upp 2022-09-02 

Sista dag att överklaga 2022-09-22 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 139 
 

Diarienummer: BUN  

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 om RIG motocross/enduro   
5 Information från Aleholm   
6 Information om personuppgiftsincidenter   
7 Information av ordförande   
8 Information av barn- och utbildningschef   
9 Skolfrånvaro   
10 Kränkningar   
11 Information av kontaktpolitiker   
 
Beredningsärenden 
12 Yttrande till översiktsplan för Sävsjö 

kommun 
2022/215  

13 Sammanträdestider 2023 2022/256  
14 Förändring budgetram 2023 2022/257  
15 Samverkansavtal med Region Jönköpings 

län naturbruksskolor 
2022/258  

 
Avslutning 
16 Anmälan av delegationsbeslut   
17 Övriga ärenden   
18 Meddelanden   
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 140 
 

Diarienummer: BUN 

Information om RIG motocross/enduro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Nya läraren för motocross/enduro Stefan Andersson och gymnasiechef 
Johnas Stranne ger en visning runt motocrossbanan och informerar om 
nya RIG motocross/enduro som startat detta läsår. Moduler finns 
uppställda på området i väntan på att den nya hallen ska blir färdig, vilket 
beräknas till nästa läsårsstart 2023/2024.  
Stefan berättar om sin bakgrund som elitförare och därefter tränare. 
Han har hittills bara hört positivt från eleverna både vad gäller bana, 
boende och skola. Förutom satsningen på en bra utbildning så ser han 
Vrigstad motorbana i framtiden som ett samlingscenter för gemensamma 
träffar med stort upptagningsområde. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 141 
 

Diarienummer: BUN  

Information från Aleholm 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Gymnasiechef Johnas Stranne informerar om antagningen och antalet 
nya elever på Aleholm. 
102 förstahandssökande började på Aleholm årskurs 1 detta läsår. En 
ökning från hur prognosen såg ut i våras.  
 
Vad som är ovanligt från tidigare år är att det sker förändringar även i 
årskurs 2. Både elever som väljer att byta från Aleholm och även elever 
som tillkommit. Man upplever en större rörlighet i fler årskurser. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 142 
 

Diarienummer: BUN  

Information om personuppgiftsincidenter 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 
 

Sammanfattning 
Gymnasiechef/samordnare elevhälsan Johnas Stranne informerar om 
personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten 
enligt skyldighet angående GDPR.  
Gällande dels inbrott på Aleholm och Rörviks skola, där datorer och 
surfplattor stals. Sedan gäller det även en incident som upptäckts i 
elevhälsojournalsystemet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 143 
 

Diarienummer: BUN  

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Positivt från flera håll angående skrivelsen som gjorts om 
Musikskolan. Fråga som berör många. Återkommer i frågan hur 
det utvecklar sig framåt. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 144 
 

Diarienummer: BUN  

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Återkoppling angående arbetet med expertgrupper. Riktlinjer har 
tagits fram i kommunen och finns i dokumentationen ”Arbete med 
expertgrupper för barnrättsfrågor”. Barn och unga ska kunna vara 
delaktiga i beslut som rör dem. Utbildning under våren med 
rektorer och ledamöter i nämnden.  

2. Sävsjö kommun ingår under hösten ett samarbete tillsammans 
med Skolverkets riktade insatser kring nyanländas lärande och 
elever med annat modersmål. Denna satsning börjar i höst med att 
ta fram en nulägesanalys och därefter en handlingsplan. Projektet 
pågår under tre år. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 145 
 

Diarienummer: BUN 2022/233, 
2022/236, 2022/237, 2022/238, 
2022/239, 2022/240, 2022/241, 
2022/242, 2022/243 

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Nio anmälningar om skolfrånvaro som anmälts från 
verksamheterna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 146 
 

Diarienummer: BUN 2022/203, 
2022/204, 2022/205, 2022/208, 
2022/209, 2022/234, 2022/235 

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Sju anmälningar om kränkande behandling som anmälts från 
verksamheterna. 

 
 

11



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 147 
 

Diarienummer: BUN  

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ledamöter informerade om hur man valt att delta på respektive 
kontakpolitikers skola i samband med skolavslutningen.  
Deltagande på plats eller hälsning via Vklass. 
 
Victor Erliksson informerade om projektet mellan elever på 
Hofgårdsskolan och barn på Förskolan Fantasia. Elever i årskurs 9 har 
varit och visat upp sina Epatraktorer som barnen i förskolan fick titta på. 
Detta var mycket uppskattat. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 148 
 

Diarienummer: BUN 2022/215 

Yttrande till översiktsplan för Sävsjö kommun 

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

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för 
kommunen. Nu finns förslaget ute för samråd under perioden 20 juni till 
20 september 2022. Synpunkter på förslaget ska komma in till 
Samhällsbyggnadsenheten senast den 20 september 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och 
föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den 
föreslagna planen. 

Beslutsunderlag 
1. Samrådsbrev 2022-06-20 

2. Förslag www.savsjo.se/oversiktsplan 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 149 
 

Diarienummer: BUN 2022/256 

Sammanträdestider 2023 

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

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa nämndens 
sammanträdestider för kommande kalenderår. I bilaga till denna 
tjänsteskrivelse föreslår barn- och utbildningsförvaltningen 
sammanträdestider för kalenderåret 2023. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 150 
 

Diarienummer: BUN 2022/257 

Förändring budgetram 2023 

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

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.  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 151 
 

Diarienummer: BUN 2022/258 

Samverkansavtal med Region Jönköpings län 
naturbruksskolor 

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

Sammanfattning 
Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län 
gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som 
drivs av regionen och vars utbildningsplatser bland annat elever från 
länets kommuner besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid 
framtagandet av det nya avtalet uppmärksammades att i det pris som 
kommunerna betalar (riksprislistan) har momsbelopp lagts på utan att 
registreras som moms. Detta är en inbyggd felaktighet som ska rättas till i 
det nya avtalet. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Regionen och 
kommunerna har utrett frågan. I utredningen framkom att om en 
justering av prislistan görs för momsen kommer naturbruksskolornas 
intäkter minska med ca 6% på helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 mkr 
årligen. 
 
För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera 
kostnadssidan och finna alternativa intäkter föreslås en successiv 
nedtrappning av kommunernas ersättning till regionen med ca 2% årligen 
under tre år, med start 2023. En förutsättning för detta är att 
naturbruksskolorna redan inför kommande läsår inleder arbetet med att 
anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån. 

Beslutsunderlag 
Missiv samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i Region 
Jönköpings län. Protokoll PKS 2022-06-02. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 152 
 

Diarienummer: BUN  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut på dagens sammanträde. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 153 
 

Diarienummer: BUN  

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ledamot har fått fråga om hur många underställda medarbetare en rektor 
kan ha. Biträdande rektorer har tillsats på några av grundskolorna där 
antalet är högst, men är fortfarande högt på flera enheter. 
 
Ledamot har fått fråga om föräldraskapsstöd som staten betalat ut till 
kommunerna. Hur och var fördelas dessa i vår kommun? 
 
Trådlös internetuppkoppling finns tillgängligt dygnet runt på och 
omkring våra skolor vilket gör att elever uppehåller sig på skolgården 
även på kvällar och helger. Troligen för tillgången till wifi. Fråga från 
ledamot är om det anses bra och bör fortsätta så eller om tider ska 
begränsas då vissa skadegörelser sker på skolorna efter skoltid och om det 
då finns ett samband eftersom elever uppehåller sig här. 
 
Ledamot vill flagga för att elever i behov av särskilt stöd ökar. Något 
måste göras för att kunna hantera denna utveckling.   
 
Ledamot har fått samtal från flera vårdnadshavare angående skolskjuts 
mellan tätort och Hofgårdsskolan. Elever har blivit utskällda för att de 
inte haft skolkort de första dagarna vilken de ännu inte fått av skolorna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-08-24 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 154 
 

Diarienummer: BUN  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-20 §62, Budget 2023-

2025 
2. Bilaga, Budget 2023-2025. Drift, investering och taxor. 
3. Bilaga, budgetöverenskommelse 2023-2025 
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