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Utdragsbestyrkande  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Plats och tid Hotel Vrigstad Värdshus, onsdag 7 december 2022  

klockan 15:00 – 18.00 
 

Beslutande Närvarande 
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 
  
 
 Övriga deltagare 
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Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef 
Heléne Svensson, sekreterare 
Anna-Carin Petersson, utvecklingschef §232, §237 

Paragrafer 230-244 §§ 

Utses att justera 
 

Eva Johansson S  

Plats och tid för  
justering 

Barn- och utbildningsförvaltningen 15 december kl. 10.00   

Ordförande 
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Fredrik Håkansson, KD 
 Justerande 

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

Sekreterare 
 

 
.......................................................................... 
Heléne Svensson 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-07 

Anslaget sattes upp 2022-12-19 

Sista dag att överklaga 2023-01-08 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
Heléne Svensson 
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§ 230 
 

Diarienummer:   

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. 
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§ 231 
 

Diarienummer:   

Information av ordförande 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
-att ställa sig bakom skrivelsen; Barn- och utbildningsnämndens      
utvärdering av beslut 2019-09-11 samt 2019-11-20 gällande fördelning 
av elever mellan Vallsjö- och Hägneskolan samt skolornas 
upptagningsområden och anta utvärderingen som sin egen 
- samt att ge förvaltningschef Martina Arvidsson i uppdrag att återkomma 
med förslag på en organisation som ryms inom skolornas nuvarande 
lokaler 
 
-övrigt notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

1. Skolverket och Skolinspektionen backar från beslutet att inte 
tillåta att Musikskolan undervisar under skoltid. Den frånvaron 
ska bedömas som all annan ansökan om ledighet. 

2. Skrivelse angående Barn- och utbildningsnämndens utvärdering 
av beslut 2019-09-11 samt 2019-11-20 gällande fördelning av 
elever mellan Vallsjö- och Hägneskolan samt skolornas 
upptagningsområden. 

 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse; Barn- och utbildningsnämndens utvärdering av beslut 

2019-09-11 samt 2019-11-20 gällande fördelning av elever mellan 
Vallsjö- och Hägneskolan samt skolornas upptagningsområden, 
daterad 2022-11-30 och diarienummer 2022/403 

 
Beslutet skickas till 
Rektor på Vallsjöskolan 
Rektor på Hägneskolan 
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§ 232 
 

Diarienummer:   

Information av barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef informerar om: 

1. Lämnar ordet till utvecklingschef Anna-Carin Petersson som 
informerar om statsbidraget för föräldraskapsstöd. 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
tilldelas hälften var. Totalt ca 220 000 som ska delas mellan 
förvaltningarna.  

2. Anna-Carin tar vidare upp tema för verksamhetsdialoger 2023 och 
föreslår att de ska fokusera kring det särskilda stödet i skolan.  

3. Svar på tidigare fråga varför simundervisning varit uppdelat 
flickor och pojkar på en skola.  

4. Incident som påverkat kommunen på olika sätt. 
5. Inbjudan till information kring den fortsatta gymnasieutredning 

tisdag 20 december klockan 09.30-12.00 i Nässjö. 
Nämnden är inbjuden och anmälan om deltagande görs under 
vecka 50 till nämndsekreterare.  
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§ 233 
 

Diarienummer:  

Skolfrånvaro 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Två anmälningar om skolfrånvaro från verksamheterna. 
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§ 234 
 

Diarienummer:   

Kränkningar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
16 anmälningar om kränkande behandling från verksamheterna. 
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§ 235 
 

Diarienummer:   

Information av kontaktpolitiker 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ingen information på dagens sammanträde. 
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§ 236 
 

Diarienummer: BUN 2022/360 

Investeringsbehov 2024-2026 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde den 18 januari 2023. 

Sammanfattning 
Respektive nämnd har årligen i uppdrag att till kommunstyrelsen 
inkomma med de investeringsbehov som föreligger. I bilaga till 
tjänsteskrivelsen har förvaltningen lyft fram de behov av investeringar 
som beräknas finnas i organisationen inför 2024-2026. 
 
Investeringsbehoven är uppdelade i större investeringsbehov som är 
kopplade till större investeringar i samband med 
byggnationer/renoveringar och återkommande investeringar som 
behöver genomföras i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Investeringsbehov 2024-2026 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 237 
 

Diarienummer: BUN 2022/361 

Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 18 januari 2023. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av 
utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 
Huvudmannens kvalitetsrapport är en sammanställning av alla 
rektorernas kvalitetsrapporter och beskriver det systematiska 
kvalitetsarbetet det gångna läsåret. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Kvalitetsrapport 2021-2022 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 238 
 

Diarienummer: BUN 2022/358 

Förteckning över beslutsattestanter 2023 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
- att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens 

verksamhetsområde 2023.  
- att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens 

verksamhetsområde under år 2023 som erfordras på grund av 
personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar, ska 
delegeras till förvaltningschef. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska årligen besluta om beslutsattestanter (ordinarie och 
ersättare).  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga till denna tjänsteskrivelse med föreslagna 

beslutsattestanter. 

Beslutet skickas till 
Ekonom på förvaltningen 
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§ 239 
 

Diarienummer: BUN 2022/363 

Intern kontrollplan 2022 uppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde den 18 januari 2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en plan för den interna 
kontrollen. Beslutade kontroller är nu genomförda för Intern kontrollplan 
2022.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, uppföljning intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 

13



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden 
2022-12-07 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande  
 
 

§ 240 
 

Diarienummer: BUN 2022/385 

Svar på remiss Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till nästa sammanträde den 18 januari 2023. 

Sammanfattning 
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger 
riktningen för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus 
på ekologisk hållbarhet i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det 
är vår lokala agenda för arbetet med den ekologiska dimensionen av 
Agenda 2030 och en precisering av vår vision om gröna Sävsjö.  

Beställare av programmet är Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige Sävsjö kommun genom beslut om fokusområden 
Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och Minskad klimatpåverkan 2022-
04-25.  

Hållbarhetsprogrammet ska svara upp mot nationella och regionala 
åtaganden inom miljöområdet, liksom de kommunala fokusområden 
som beslutats politiskt. Hållbarhetsprogrammet innehåller mål för 
kommunorganisationen samt för Sävsjö som geografiskt område. Till 
programmet kopplas kommunövergripande handlingsplaner. 
 
Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet utgör projektgrupp för 
framtagandet av programmet och övergripande handlingsplan. För att ta 
hänsyn till barn och ungas åsikter och perspektiv har expertgrupper från 
skolan involverats i arbetet. En referensgrupp med representanter från 
det lokala näringslivet och föreningslivet kopplas till arbetet med 
handlingsplan och programmets genomförande. 
 

Förslaget på Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är nu skickat på remiss till 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, myndighetsnämnden, Sävebo AB, AB Sävsjö 
Industribyggnader, SavMan AB, Sävsjö Näringslivs AB, 
Stockarydsterminalen AB, Lantbrukarnas Riksförbund, samt Aneby, 
Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Vaggeryd kommuner för 
yttrande senast 31 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 
1. Remissversion Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 
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2. Tjänsteskrivelse 2022-10-31 Förslag till grönt hållbarhetsprogram 
Sävsjö kommun 

3. Beslut KS 2022-11-15 §449 Remiss Grönt hållbarhetsprogram 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 241 
 

Diarienummer: BUN 2022/337 

Riktlinjer äskande från Stiftelsen Donationsgårdarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att anta föreslagna riktlinjer för ansökan ur stiftelsen Donationsgårdarna. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Donationsgårdarna är samlingsnamnet för de donationer som 
tidigare förvaltades av Vrigstad kommuns skolstyrelse, numera barn- och 
utbildningsnämnden i Sävsjö kommun.  
 
I statuterna för donationsgårdarna anges hur avkastningen från dessa ska 
disponeras. Statuterna är sammanfattade i oktober 1969 av fil. mag., 
Rudolf Thunander på uppdrag av Vrigstads skolstyrelse.  
 
”År 1927 föreskrevs i Kungl. brev, att avkastningen skall användas till 
förbättrandet av skolväsendet i Vrigstads församling vilket upprepades i 
Kungl. brevet 1934” 
 
Avkastningen från stiftelsen Donationsgårdarna skall alltså användas till 
att förbättra skolväsendet i Vrigstad. En nutida tolkning är att 
skolväsendet ska innefatta såväl kommunal som fristående förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. Det är dessa verksamheter i 
Vrigstad som har möjlighet att ansöka om medel från stiftelsen. Barn- och 
utbildningsnämnden i Sävsjö kommun beslutar om utdelning av medel 
från stiftelsen Donationsgårdarna.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för ansökan om medel ur stiftelsen Donationsgårdar,  

2022-10-18 

Beslutet skickas till 
Rektorer i Vrigstad 
Ekonom på förvaltningen 
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§ 242 
 

Diarienummer: BUN  

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden informeras om upprättade delegationsbeslut under perioden 
2022-11-16 till och med 2022-12-07 
 
Diarienummer Datum Paragraf Delegat 
2022/399  2022-12-02  §2/2022 Martina Arvidsson 
Ärende; Delegationsbeslut, donationsgårdarna.  

Pannbyte Vrigstad skolgård huvudbyggnad. 
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§ 243 
 

Diarienummer:   

Övriga ärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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§ 244 
 

Diarienummer:  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-14 §101, Upphävande av 

tidigare investeringsbeslut. 
2. Tjänsteskrivelse, Upphävande av tidigare investeringsbeslut 
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-14 §102, 

Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2023 med fokusområden 
4. Bilaga, Verksamhetsplan för Sävsjö kommun 2023 
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