
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-17

Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet 

Plats och tid Blåklintens förskola/Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 11:50 

Beslutande 
Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande 

Tommy Gustafsson (S) 
Sandra Bergqvist (M)  
Kristin Apsey (SD) 

Tjänstemän

Utses att justera 

Justeringens plats 

Hugo Thorén, sekreterare 
Rosemarie Segersson, skolchef 
Johanna Helgesson, utredare 

Tommy Gustafsson §§ 28 – 33, Kristin Apsey §§ 34 – 37 

Kommunhuset, 2022-05-18 Paragrafer 28-37 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Hugo Thorén 

Ordförande   …………………………………………… 
Irene Oskarsson §§ 28 – 33, Tommy Gustafson §§ 34 – 37  

Justerande   ……………………………………………. 
Tommy Gustafsson §§ 28 – 33, Kristin Apsey §§ 34 – 37 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2022-05-18 Datum då anslag 2022-06-09
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-05-17 

§ 28 Verksamhetsbesök Blåklintens 
förskola 

  

§ 29 Remiss: Förslag till Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025 

2022/172  

§ 30 Remiss: Förslag till Regional 
kulturplan Region Jönköpings län 
2023-2025 

2022/173  

§ 31 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget 
2023 och verksamhetsplan 2024-
2025 

2022/148  

§ 32 Återrapportering badhuset   

§ 33 Tertialuppföljning 1 2022 för Barn- 
och utbildningsavdelningen och dess 
enheter 

2022/6  

§ 34 Sommarjobb 2022   

§ 35 Informationsärenden   

§ 36 Anmälningsärenden   

§ 37 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 28 Verksamhetsbesök Blåklintens förskola 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsutskottets ledamöter och deltagande tjänstepersoner har 
under sammanträdet genomfört ett studiebesök på Blåklintens förskola. Rektor 
Helena Adolfsson och pedagoger visar barn- och utbildningsutskottet förskolans 
lokaler och verksamhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 29 Remiss: Förslag till Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025 
Dnr KS 2022/172 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att Aneby kommun ställer sig bakom Biblioteksplan Jönköpings län 2023-2025. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun ställer sig bakom Region Jönköpings biblioteksplan helt och fullt 
i dess utformning. 

Bibliotekets roll är viktig för att verka för det demokratiska samhällets utveckling. 
Aneby kommuns ingång i samarbetet med regionen är genom 
Biblioteksutveckling vilken är en del av kultursamverkansmodellen och ingår i 
sektionen för kulturutveckling. 

Biblioteksutvecklings arbete för jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela 
länet är en bra strategi som Aneby kommun ställer sig bakom. Gemensamma 
strategidokument är ett sätt att arbeta långsiktigt tillsammans inom de olika 
fokusområdena. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 30 Remiss: Förslag till Regional kulturplan 
Region Jönköpings län 2023-2025 
Dnr KS 2022/173 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen Jönköpings län 
2023-2025. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun ställer sig bakom den regionala kulturplanen som helhet. Det är 
en styrka att planen finns som grund för fördelning av de statsbidrag som Statens 
kulturråd beslutar om. Den regionala utvecklingsstrategin ligger helt i linje med de 
mål som Aneby kommun strävar mot vad gäller hållbarhet, attraktivitet, 
tillgänglighet, att vara smart och kompetent vilket är kopplat till Agenda 2030. 

De regionala kulturpolitiska målen sammanfattar de nationella målen på ett gott 
sätt. Aneby kommun ställer sig bakom kulturpolitikens syfte och delar 
uppfattningen om kulturens betydelse för det demokratiska samhället samt hur 
våra demokratiska värderingar kan genomsyra det kulturpolitiska arbetet. 

Kulturplanen berör hela länet och lyfter fram hur man skall ta tillvara det som är 
lokalt och ge kommunerna stöd i samarbetet med regionen. För Anebys del är det 
viktigt att det får färga arbetet i hela länet och inte enbart i de stora kommunerna. 

Aneby har ett rikt kulturliv och vi delar uppfattningen att ett rikt fritids -och 
kulturliv ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Remiss: Förslag till Regional kulturplan Region Jönköpings län 2023-2025 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 31 Samråd inför fastställande av 
Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och 
verksamhetsplan 2024-2025 
Dnr KS 2022/148 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna budgetförslaget för Mediacenter gällande 2023. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Mediacenter Jönköpings län har sammanställt ett budgetförslag 
för 2023 att för medlemskommunerna lämna synpunkter på innan 2022-10-31.  

 Utdrag ur Mediacenter Jönköpings länsförbundsordning § 14,  

”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. 
Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten 
fastställs av direktionen före november månads utgång”.  

Medlemskommunerna har under ett antal år fört dialog med Mediacenter 
angående krav på liknande effektiviseringar som man har i övrig kommunal 
verksamhet. Samtliga kommuner i länet har utmaningar för att klara 
välfärdsuppdraget med de demografiska förändringar som väntar. 

Aneby kommun har under 2022 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt 
inom Barn- och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter bistår Aneby 
Lärcentrum med fortsatt utveckling av sin verksamhet och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen.”.  

Inom våra skolor och förskolor har den digitala tekniken bidragit till att vi kan 
fullfölja läroplanens intentioner kring digitalisering. Digital kompetens har skrivits 
tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Skolans digitalisering 
handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Digital teknik har skapat nya 
förutsättningar för arbete och samarbete. De digitala verktygen används flitigt i 
undervisningen samt för dokumentation , synliggöra barnens utveckling för 
vårdnadshavarna samt i lärarnas systematiska kvalitetsarbete. 

Aneby kommun har fått stöd i kompetensutveckling som Mediacenter anordnat 
samt gett stöd och inspiration till att utveckla våra digitala verktyg. 

Mediacenter har också varit behjälpliga i att utrusta utrymmen i Kommunhuset 
med rätt utrustning för digitala konferenser och möten, ett akut behov som 
kommit i fokus med anledning av Coronapandemin. 

Den dialog som förts med Mediacenter under de närmaste åren angående 
effektiviseringar innebär att anslagen inte räknas upp i förslaget till budget för 
2023 utan Mediacenter genomför effektiviseringar i sin verksamhet på liknande 
sätt som kommunerna gör med sina verksamheter. Medlemsavgifterna ligger fast 
enligt 3 års planen 

I budgetförslaget ses ett beräknat underskott på 750 tkr som av direktionen 
beslutat täcks av det egna kapitalet. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Verksamhetsplan 2023-2025 
Förslag till budget 2023 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 32 Återrapportering badhuset 
Ärendet utgår. 
     

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 33 Tertialuppföljning 1 2022 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter 
Dnr KS 2022/6 

Direktjusterat - återfinns i annat protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 34 Sommarjobb 2022 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har tilldelats medel för att erbjuda kommunens skolungdomar 
feriearbete under sommaren 2022. Totalt har kommunen tilldelats 157 000 kr. 
Barn- och utbildningsavdelningen tillsammans med sociala avdelningen kommer 
att erbjuda sommarjobb inom kommunens verksamheter, exempelvis inom 
förskola, parkskötsel och caféverksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 35 Informationsärenden 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling 

Just nu är det handläggs åtta pågående kränkningsärenden. Tolv 
kränkningsärenden är avslutade. 

Uppföljning av lokalfrågor  

Arbetet att ta Savannen i bruk pågår. 

Samtal med öppen vården avseende att frigöra lokaler sker. 

Renoveringen av Sunhult skola är klara, näst in på ett klassrum liksom golvet i 
gympasalen. Återinvigning av lokalerna ägde rum fredagen 13 maj. Eleverna, 
personalen och vårdnadshavarna är mycket nöjda med de nya lokalerna. 

Information från verksamheterna till huvudmannen  

Skolchef informerar om vad som är på gång i verksamheterna, hur bemanningen 
ser ut och hur rekryteringsläget är. 

Information flyktingmottagande  

Just nu går tre ukrainska elever i kommunens skolor. I övrigt inget nytt att 
rapportera. 

Gymnasieutredningen 

Höglandsförbundets gymnasieutredning presenterades fredagen den 13 maj för 
representanter för höglandskommunerna. Barn- och utbildningsutskottet 
presenteras utredningen.  

Huvudöverenskommelse 2022 med fackliga avtalsparter 

Skolchef informerar om HÖK 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 36 Anmälningsärenden 
Beslut  
Det finns inga anmälda ärenden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-05-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 37 Delegationsbeslut 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna anmälda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning  
Tillförordnade rektorer sommaren 2022. 
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