
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-22

Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet och Vireda skola kl. 08:00-12:00 & 13:30-15-40 

Beslutande 
Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande  

Tommy Gustafsson (S)   
Tobias Kreuzpointner (C)  
Kristin Apsey (SD) 
Sandra Berqvist (M)    

Övriga närvarande 
Ersättare Jimmy Ekström (L) § 16 

Tjänstepersoner

Utses att justera 

Justeringens plats 

Anna Semberg, sekreterare 
Rosemarie Segersson, skolchef 

Sandra Bergqvist 

Digital justering 2022-03-29 Paragrafer 16-21 
och tid 

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

Anna Semberg 

Ordförande   …………………………………………… 
Irene Oskarsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Sandra Bergqvist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22 

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

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Aneby kommunhus 

2022-03-29 Datum då anslag 2022-04-20
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Anna Semberg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 16 Dialogsamtal med skolans rektorer 
kring ”Lyckade satsningar och framtida 
utmaningar” 
Dnr KS 2022/149 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Utskottets ledamöter information kring hur kommunens skolor och förskolor har 
utvecklats genom de satsningar som gjorts. Förvaltningen ser att skolorna och 
förskolorna har en hög ambition och en god kvalité i sina verksamheter. Det 
systematiska kvalitetsarbetet följs upp genom den organisation som finns i 
verksamheterna vilket leder till att rätt prioriteringar görs för utveckling och 
lärande. De utmaningar organisationen ser framöver handlar om det ökade 
elevantalet i grundskolorna Det i sin tur leder till svårigheter vad gäller lokaler, 
rekrytering av personal med rätt kompetens samt det ökade lagkravet och behovet 
av en stärkt elevhälsa. Rektorerna beskriver den höga arbetsbelastning som ligger 
på skolledarna i form av många medarbetare, lagkrav som rektor skall hantera och 
det ökade behovet av kompensatoriska insatser som skolan skall verkställa. 
Utskottet kan som sammanfattning göra bedömningen av att ett gott och 
kvalitativt arbete görs i kommunens skolor. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 17 Budgetuppföljning 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
att godkänna månadsuppföljningen per februari 2022 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter. 
 
Ärendebeskrivning  
Barn och utbildningsavdelningen visar en avvikelse på minus 251 tkr för perioden 
januari-februari. Ingen prognos läggs för perioden.  

Grundskolan inklusive kultur och fritid visa en avvikelse på minus 379 tkr för 
perioden.  

BUA har inför budget 2022 börjat analysera vilka delar som vi akut kan påverka 
vilket innebär att vissa tjänster inte kommer att tillsättas efter sommaren inför nytt 
läsår.  

Process är startad för att få ekonomi i balans. Vi ser stora svårigheter att förändra 
fasta kostnader vad gäller IKE, hyror, licenser etc vilka tenderar att ökar. 
Dessutom sker det en likriktning inom Höglandet kring vilka systemprogram vi 
skall använda vilket innebär att vi får hantera kostnader för program vi inte 
nödvändigtvis önskar eller behöver. Den lagstadgade verksamheten kring 
undervisning och särskilt stöd tenderar då att minska vilket innebär att vi inte fullt 
ut lever upp till skollagens i alla delar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Månadsuppföljning februari 2022, BUA 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef Rosemarie Segersson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 18 Handlingsplan av HÖK 2021 
Dnr KS 2022/150 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson beskriver hur en handlingsplan kring 
kompetensförsörjning håller på att tas fram genom ett partsgemensamt arbete. 
Planen kommer att lyftas i samverkan den 31/3 för att sedan läggas som ett 
informationsärende till utskottet i april månad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 19 Informationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Rekrytering av fritidsledare 
Tjänsten som fritidsledare är tillsatt från och med 1 april. 

Kränkande behandling: 
Det har inkommit 11 nya anmälningar. 

Uppföljning av lokalfrågor: 
Sunhults skola är fortfarande under renovering, men beräknas vara klar efter 
påsklovet. Den tillfälliga lösningen fungerar bra.  
 
På Vireda skola är förhoppningen att upphandlingen kommer igång under våren 
2022. 
 
Savannen är på upphandlingen, etapp två startar efter sommaren. 

Information från verksamheterna till huvudmannen: 
Hänvisar till protokollets första punkt. 

Covid-19/flyktingmottagning: 
Smittspridningen är låg inom kommunens verksamheter.  
Verksamheten har beredskap för att kunna ta emot flyktingbarn i verksamheten. 

Meröppet på biblioteket: 
Meröppet på biblioteket, efter en längre tid med tekniska problem räknar nu 
verksamheten med att efter ett par test veckor ha det i drift från vecka 16 

Fråga om IKE-ersättningar: 
På föregående utskott ställde Tobias Kreuzpoiner fråga om hur det ser ut med 
IKE ersättningar. I dag redogör Johanna Helgesson för detta. Under denna termin 
är 17 förskolebarn och 33 grundskoleelever IKE-placerade utanför kommunen. 
Inom grundskolan rör det sig främst om den nordvästra kommundelen, och inom 
förskolan är det främst landsbygden nordväst om centralorten som omfattas av 
IKE-placering. De kommuner (inklusive privata aktörer) som har IKE-placerade 
barn från Aneby är Jönköping, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Tranås. 

Övriga frågor: 
Utskottssammanträdet den 17 maj blir på Sunhults skola istället för Vireda skola. 

Nämndsekreterare Anna Semberg arbetar sitt sista sammanträde och blir avtackad 
av utskottet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 20 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit 4 nya anmälningar om utökad tid i förskola. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 21 Delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning  
Det har inte inkommit några delegationsärenden sedan senaste utskott. 
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