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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-08-23

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 44 Medborgarförslag: Angående ändring 
av skolans organisation 
Dnr KS 2022/215 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

satt ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende 
organisationsförändring för årskurs 6 där förslagsställarna önskar att de skall gå 
kvar på sina respektive skolor hela mellanstadiet, samt 

att med detta svar anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att årskurs 6 
skall vara kvar på sina respektive skolor under hela mellanstadiet. Förslagsställarna 
motiverar sitt förslag utifrån bedömningsgrunder inför betyg i årskurs 6 samt 
utifrån elevernas utveckling och mognad.  

Barn och utbildningsavdelningen delar förslagsställarnas förslag och tankar om att 
ett sammanhållet mellanstadium är att föredra. För att säkra upp rättssäkerheten 
idag har skolan organiserat sig så att sambedömning samt informations och 
kunskapsutbyte sker mellan skolor och ansvariga lärare. Detta för att betyg skall 
kunna sättas utifrån all den kunskap som finns kring elevernas lärande och 
måluppfyllelse. 

Då Aneby Kommun under åren 2010 och framåt förändrade i organisationen och 
flyttade över åk 6 till Furulidskolan berodde det på flera omständigheter. Lokaler 
och behov såg då annorlunda ut än vad de gör idag. Kommunen har över tid 
ställts inför utmaningar både vad gäller ekonomi, lokaler samt barn och elevantal. 
Detta sammantaget gör att beslut kring organisationen har förändrats utifrån de 
förutsättningar som funnits. 

Sedan hösten 2021 pågår en översyn av lokalkapacitet samt hur skolan kan svara 
upp mot de behov som finns framöver utifrån elevantal. Det är en kraftig ökning 
av elever i grundskolan de kommande åren. Ambitionen är att skapa grundskolor 
där hela stadier ingår: förskoleklass -åk 6 samt åk 7-9. Dock kan detta inte göra det 
direkt utan förändringarna sker stegvis. Det måste byggas på långsiktighet vad 
gäller organisation och användandet av lokaler utifrån de behov som finns idag 
och som kommer framöver. Detta påverkar fler än de elever och barn som nu går 
i grundskolan. En viktig del i detta är tillbyggnaden av Vireda skola vilken är en 
förutsättning för att klara det elevantal vi har idag och som bedöms öka framledes. 
Intentionerna i medborgarförslaget stämmer väl överens med det arbete som 
pågår inom skolans verksamhet.  

Med hänvisning till ovan anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2022 
Förslag till svar på medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-29 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-08-23

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 45 Bidrag till studieförbund 2022 
Dnr KS 2022/268 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  
 
att tilldela studieförbunden kommunalt verksamhetsbidrag 2022, baserat på 
verksamhetsåret 2021, enligt nedanstående föreslagna fördelning. 
 
 Grundbidrag Rörligt bidrag Totalt 

ABF 45 802 kr 10 360 kr 56 162 kr 
Bilda 16 252 kr 3 825 kr 20 077 kr 
Medborgarskolan 10 343 kr 0 kr 10 343 kr 
NBV 4 433 kr 0 kr 4 433 kr 
Sensus 2 955 kr 1 655 kr 4 610 kr 
Studiefrämjandet 4 433 kr 7 562 kr 11 995 kr 
SV 63 532 kr 25 848 kr 89 380 kr 
Totalt 147 750 kr 49 250 kr 197 000 kr 

 
Ärendebeskrivning  
Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka 
om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens 
verksamhetsår 2022 är totalt 197 000 kr. Föreslagen ersättning har tagits fram 
utifrån Folkbildningsrådets fördelningsmodell från 2013.  

Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka 
om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens 
verksamhetsår 2022 och som fördelas efter studieförbundens verksamhet är totalt 
197 000 kr. Studieförbundens verksamhetshetssiffror hämtas från SCB:s 
statistikdatabas. Ansökningar har inkommit från sju studieförbund; Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF), Bilda, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet (NBV), Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV). Folkbildningsrådets modell för fördelning av bidrag (gällande 
från 2013) är indelad i två delar, grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget 
består av 75 % av det totala bidraget (0,75 x 197 000 kr = 147 750 kr). 
Grundbidraget beräknas på föregående två års utbetalningar av bidrag.  
Respektive studieförbunds grundbidrag för 2022 blir då enligt följande:  

Grundbidrag 
ABF 0,31 x 147 750 kr = 45 802 kr  
Bilda 0,11 x 147 750 kr = 16 252 kr 
Medborgarskolan 0,07 x 147 750 kr = 10 343 kr 
NBV 0,03 x 147 750 kr = 4 433 kr 
Sensus 0,02 x 147 750 kr = 2 955 kr 
Studiefrämjandet 0,03  x 147 750 kr = 4 433 kr  
SV 0,43 x 147 750 kr = 63 532 kr 
Totalt   147 750 kr 

Rörligt bidrag 
Förutom grundbidrag består bidragsmodellen av rörligt bidrag på 25 % av det 
totala bidragsbeloppet (49 250 kr).  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-08-23

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Den rörliga bidragsdelen innehåller två delar, förstärkningsbidrag (baserat på dels 
deltagare med funktionsvariaton och dels utrikesfödda deltagare med stödbehov i 
svenska) samt verksamhetsrelaterat bidrag (baserat på dels antal studietimmar och 
dels antal unika deltagare). 
 
Förstärkningsbidrag 
Förstärkningsbidraget uppgår till 6 % av det totala bidraget. För Aneby kommuns 
del innebär det att förstärkningsbidraget utgörs av 11 820 kr. (0,06 x 197 000 kr = 
11 820 kr). Av dessa avsätts 2/3 (7 880 kr) till verksamhet med deltagare som har 
funktionsvariationer och 1/3 (3 940 kr) till verksamhet för utrikesfödda med 
behov av språkligt stöd i svenska. 
Förstärkningsbidrag del 1 - verksamhet som har deltagare med 
funktionsvariationer 
ABF 1 419 kr  
Bilda 0 kr 
Medborgarskolan 0 kr 
NBV 0 kr 
Sensus 0 kr 
Studiefrämjandet 0 kr  
SV 6 461 kr 
Totalt 7 880 kr  

Förstärkningsbidrag del 2 - verksamhet med deltagare som är utrikesfödda 
och har behov av språkligt stöd i svenska 
ABF 2 561 kr  
Bilda 0 kr 
Medborgarskolan 0 kr 
NBV 0 kr 
Sensus 0 kr 
Studiefrämjandet 0 kr  
SV 1 379 kr 
Totalt 3 940 kr 

Verksamhetsrelaterat bidrag 
Den verksamhetsrelaterade delen av bidraget uppgår till 19 % av det totala 
bidraget, uppdelat på två delar. 14 %, fördelas utifrån bidragsberättigade 
studietimmar där studiecirklar (1 studietimme), annan folkbildningsverksamhet 
(0,5 studietimme) och kulturprogram (9 studietimmar) ingår. (0,14 x 197 000 kr = 
27 580 kr). 5 % av fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirklar. (0,05 x 
197 000 kr = 9 850 kr). 

Verksamhetsrelaterat bidrag del 1 – fördelat per studietimmar 
 Berättigade Bidragssumma 
 studietimmar  
ABF 1493 4 137 kr  
Bilda 1046 2 758 kr 
Medborgarskolan 0  0 kr 
NBV 0  0 kr 
Sensus 556  1 655 kr 
Studiefrämjandet 1914 5 240 kr 
SV 5026 13 790 kr 
Totalt 10 035 27 580 kr 

Återstående del av totalbidraget, 5 %, delas ut till förbunden utifrån unika 
deltagare i studiecirklar. Statistik över unika deltagare är från SCB:s statistik.  
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Verksamhetsrelaterat bidrag del 2 – fördelat per unika deltagare 
 Antal unika delt Bidragssumma 
ABF 84  2 243 kr  
Bilda 40  1 067 kr 
Medborgarskolan 0  0 kr 
NBV 0  0 kr 
Sensus 0  0 kr 
Studiefrämjandet 87  2 322 kr 
SV 158  4 218 kr 
Totalt 369  9 850 kr 
Sammanfattning rörlig del av bidraget 

 Funktionsvariation Utrikesfödda Studietimmar Unika delt Totalt 
ABF 1 419 2 561 4 137 2 243 10 360 
Bilda 0 0 2 758 1 067 3 825 
Medborgarskolan 0 0 0 0 0 
NBV 0 0 0 0 0 
Sensus 0 0 1 655 0 1 655 
Studiefrämjandet 0 0 5 240 2 322 7 562 
SV 6 461 1 379  13 790 4 218 25 848 
Totalt 7 880 3 940 27 580 9 850 49 250 

  
Totalt erhållet bidrag för resp studieförbund 
 
 Grundbidrag Rörligt bidrag Totalt 

ABF 45 802 kr 10 360 kr 56 162 kr 
Bilda 16 252 kr 3 825 kr 20 077 kr 
Medborgarskolan 10 343 kr 0 kr 10 343 kr 
NBV 4 433 kr 0 kr 4 433 kr 
Sensus 2 955 kr 1 655 kr 4 610 kr 
Studiefrämjandet 4 433 kr 7 562 kr 11 995 kr 
SV 63 532 kr 25 848 kr 89 380 kr 
Totalt 147 750 kr 49 250 kr 197 000 kr 

 

Beslutsunderlag  
Ansökningar från studieförbund 
Statistik hämtad från SCB:s statistikdatabas avseende studieförbundens 
verksamhet i Aneby kommun 2021, 2022-03-01.  
https://stuv.scb.se/Statistik_Offentlig_Rapport.aspx 
Folkbildningsrådets fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbund, gällande 
från 2013, fastställd 2012-12-12. 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-10 
      

Beslutet skickas till 
Näringslivsansvarig
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BUU § 46 Samverkansavtal för 
naturbruksgymnasium 
Dnr KS 2022/272 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna att det momspålägg på riksprislistan, som funnits i ersättningen till 
Region Jönköpings läns naturbruksskolor, successivt avvecklas under en 
treårsperiod med start 2023 vilket motsvarar cirka 2% av priset per år, totalt cirka 
6%., samt 

att Aneby kommun med denna justering tecknar nytt samverkansavtal med 
Region Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet med tidigare 
förslag vid Primärkommunalt samverkansorgans (PKS) sammanträde 21-10-21. 

Ärendebeskrivning  
Befintligt avtal mellan länets kommuner och Region Jönköpings län går ut och 
nytt avtal ska skrivas. Avtalet gäller för gymnasieutbildningar som utförs på 
naturbruksskolor i regionen och som drivs av regionen. En inbyggd felaktighet 
behöver rättas till i det nya avtalet. 

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  
Tjänsteskrivelse, 2022-08-15 
Missiv samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län. 
Protokoll, PKS 2022-06-02. 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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BUU § 47 Timplan för grundskolan 2022 - 2023 
Dnr KS 2022/271 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att besluta godkänna Aneby kommuns timplaner gällande från och med läsåret 
2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Inför hösten 2022 hade regeringen aviserat en förändring i timplanen. I förslaget 
som varit ute på remiss föreslog regeringen att elevens val tas bort och de 177 
timmarna som frigörs läggs främst på att utöka undervisningstiden i So och No 
ämnena. Beredningen dröjer dock och ny tidsplan för beslut och införande har 
inte presenterats. Inför läsåret 2022/2023 så förändras därför inte timplanerna. 
Grundsärskolans timplan ligger också fast men i januari 2023 byter 
grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Aneby kommun tillämpar samlad 
skoldag. Beslutet om samlad skoldagen är en konsekvens av vår 
skolskjutsorganisation. Detta innebär att vi har något fler timmar utlagda, främst i 
de lägre årskurserna, än de som beslutats av regeringen. 

Beslutsunderlag  
Timplaner 2022/2023 för grundskolan 
Timplaner 2022/2023 för grundsärskolan 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-15 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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BUU § 48 Bemanning inför terminsstart 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar och utredare Johanna Helgesson 
informerar om bemanningsläget inför terminsstart. Tidigare vakanta tjänster har 
tillsatts, och det finns för närvarande inga luckor i bemanningen. 
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BUU § 49 Uppföljning feriejobb 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om sommarjobb för ungdomar eller 
”Kul med jobb” som det marknadsförs som. Kommunen hade totalt 56 
ungdomar i arbete, varav 23 st i gymnasieåldern och äldre, 16 ungdomar som 
precis slutat åk 9 samt 20 ungdomar i högstadieåldern. Totalt var budgeten på 456 
956 kr varav 300 000 kr är som pengar som kommunen skjuter till varje år. Till 
det söktes ett statligt bidrag där bidraget landade på 156 956 kr. 

Totalt användes 135 776 kr under sommaren. Återstående del av pengarna 
används till att ge ungdomar arbete efter gymnasietiden då de annars riskerar att 
hamna utanför systemet samt för att ge dem en extra möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. 
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BUU § 50 Information om reviderat 
sammanträdesdatum 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att flytta barn- och utbildningsutskottet novembersammanträde till 2022-11-16. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av behov av att byta mötesdag på barn- och utbildningsutskottets 
sammanträde i november beslutar utskottet att flytta sammanträdesdatumet till 
onsdagen den 16 november kl. 08:15. 
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BUU § 51 Information: Kultur och fritid 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidschef Gunilla Crona och bibliotek- och fritidssamordnare Sanna 
Godenäs informerar om Aneby kommuns kultur- och fritidsverksamhet.  

Gunilla Crona har tagit över efter Ola Gustafsson som fritidschef och under ett år 
släppt chefskapet på Kulturskolan.  

Personalen på biblioteket kommer i höst arbeta med att utveckla 
biblioteksverksamheten i hela kommunen där ekonomiska resurser tillförs via 
projektmedel ”Stärkta bibliotek” från Kulturrådet.  

Den 5 oktober kommer en föreningsträff att hållas. Alla föreningar som erhåller 
kommunalt stöd förväntas närvara. Arbete pågår också med att få en 
evenemangskalender på kommunens hemsida.  

Gunilla Crona informerade också om den filmfestival som kommer ske i 
måndagskiftet januari/februari 2023 med äldre film. Filmfestivalen är ett 
samarbete mellan kommunen, regionen och föreningslivet. 
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BUU § 52 Informationsärenden 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling 
Två nya ärenden har inkommit. 

Uppföljning lokalfrågor 
Det finns ett utökat behov av extra lokaler till Furulidskolan. Det pågår ett 
intensivt arbete för att försöka lösa lokalproblemet, för att så fort som möjligt 
kunna tillfredsställa behovet.  

Planeringen inför byggnationen på Vireda skola pågår.  

Upphandlingen av renovering av Savannen är avslutad, och förhoppningen är att 
projektet ska vara avslutad i samband med nästa sommar. 

Information från verksamheterna till huvudmannen 
Kommunstyrelsens delegationsordning, vad gäller barn och utbildning, kommer 
att ses över under hösten. Detta för att aktualiseras utifrån ny lagstiftning. 

Frågor kring covid-19 lyfts. Ingen konstaterad covid-19 smitta förekommer i 
Aneby kommuns verksamhet. 
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BUU § 53 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Två beslut om utökad tid i förskola 
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BUU § 54 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Beslut om utökad tid i fritidshem 
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