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BUU § 9 Information och rundvandring 
Tallbackaskolan 
Dnr KS 2022/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Rektorer Åsa Hulthammar och Lena Andersson Pilags ger en god genomgång av 
Tallbackaskolans verksamheter och dess arbetssätt med skola och förskola.  
De informerar om framtida utmaningar, arbetet för att främja psykisk ohälsa hos 
barn samt hur mötet med vårdnadshavare kommer ändras i och med pandemins 
minskade smittspridning. 
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BUU § 10 Bokslut 2021 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna årsredovisningen 2021 för Barn- och utbildningsavdelningen och 
dess enheter samt  
 
att överlämna den till Kommunstyrelsen. 
  
Ärendebeskrivning  
Grundskolan och Kultur och fritids har ett negativt bokslut på -882 tkr 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett negativt bokslut på -4281 tkr. 
Sammantaget för Barn- och utbildningsavdelningen således ett negativt bokslut på 
-5163 tkr. 
 

Tkr Budget 
2021 Utfall 2021 Avvikelse 

2021 
Utfall 
2020 

Intäkter -20 775 -31 875 11 099 -36 589 

Personalkostna
der 134 046 141 905 -7 859 134 363 

Övriga 
kostnader 89 189 97 592 -8 403 93 258 

Nettokostna
d 202 460 207 622 -5 163 -1 735 

Avdelningens utfall för år 2021 är 207 622 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse 
om 5 163 tkr. 

Grundskolan inklusive kultur och fritid visar ett resultat på 169 110 tkr, vilket 
innebär en negativ avvikelse på 882 tkr. 

Gymnasiet inklusive vuxenutbildningen och SFI visar ett resultat på 38 513 tkr, 
vilket innebär en negativ avvikelse på 4 281 tkr. 

Analys av avvikelserna mellan utfall och budget förklaras nedan per verksamhet. 

 
 

5



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
B 

Tkr Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikelse 
2021 

Utfall 
2020 

Fritidshem 10 002 10 445 -443 8 919 

Förskola 57 662 55 501 2 161 46 097 

Förskoleklass 6 026 5 725 301 4 848 

Grundskola 76 145 80 845 -4 701 77 008 

Grundsärskola 6 736 5 358 1 377 3 629 

Musikskola / 
kulturskola 4 425 4 358 67 4 005 

Kultur/Bibliotek 2 668 2 137 531 2 643 

Fritidsverksamhet 4 018 4 248 -230 4 124 

Öppen förskola 500 454 46 435 

Kommunövergripa
nde 47 39 8 4 

Nettokostnad 
Grundskola mm 168 228 169 110 -882 151 712 

Gymnasieskola 27 447 30 486 -3 038 33 656 

Gymnasiesärskola 1 550 2 705 -1 155 1 822 

Vuxenutbildning 2 214 2 050 164 1 225 

Högskolan 
Höglandet 73 63 10 150 

Svenska för 
invandrare 2 948 3 209 -261 2 467 

Nettokostnad 
Gymnasiet 34 232 38 513 -4 281 39 320 

Nettokostnad 202 460 207 622 -5 163 191 032 

 

Fritidshem: Prognosavvikelse för helåret -443 tkr. 

Förskola: Prognosavvikelse för helåret +2 161 tkr. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter har ökat något. Det positiva resultatet beror även till stor del 
på att andelen behöriga förskollärare är lägre än beslutad fördelning. Målet vad 
gäller fördelning är 66/34. Vi ser också att vissa tjänster inte tillsatts trots att 
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behov finns. Det har funnits en återhållsamhet även vad gäller förbrukning och 
vikarier i förskolan. Även nystartsjobb har genererat högre intäkter än budgeterat. 
Dock ser det lite olika ut beroende på förskoleområde. Vissa enheter har ett 
negativt resultat. 

Förskoleklass: Prognosavvikelsen för helåret +301 tkr. Detta beror till stor del 
på återhållsamhet vad gäller vikarier vid sjukfrånvaro samt vård av barn. 

Grundskola: Prognosavvikelse för helåret -4 701 tkr. Avvikelsen beror på ökade 
lönekostnader för vikarier samt resurspersoner till elever i behov av extra stöd 
enligt skollagen och medicinska behov.  Vi har fått några inflyttningar av elever till 
vår kommun, elever med stora behov som skolan behöver åtgärda. Vi ser inte 
kortsiktigt hur vi kan ge detta stöd inom budget utan här behövs ett längre 
förebyggande arbete som på sikt kan minska kostnader för elever i behov av extra 
stöd. Kostnaderna för administrativa tjänster och systemkostnader har ökat. Ett 
projektbidrag från skolverket uteblev pga att vi inte uppnådde kriterierna som 
krävdes. Skolans sårbarhet ligger i behovet av de statliga medel som går att söka. 
Då de uteblir skapar det negativa resultat då verksamheten är beroende av de 
aktiviteter som bidragen ansökts för. Det skapas även en obalans då de medel som 
går att söka varierar mellan åren. 

Grundsärskola: Prognosavvikelse för helåret +1 377 tkr. Under 2021 försenades 
utredningar för elever i behov av särskilt stöd pga pandemin. Vi kommer under 
första delen av 2022 gå vidare med beslut om att anta 5 elever i grundsärskolan. 

Kulturskola: Prognosavvikelse för helåret +67 tkr. Statliga medel påverkar 
utfallet positivt. 

Kultur/Bibliotek: Prognosavvikelse för helåret +531 tkr. Statliga medel påverkar 
utfallet positivt. 

Fritid: Prognosavvikelse för helåret -230 tkr. Framför allt är det lägre intäkter för 
fritidsanläggningarna under året på grund av pandemin. Vi ser att vi behöver göra 
en genomlysning kring Fritid vad gäller intäkter och kostnader för den verksamhet 
som bedrivs. 

Vi ser att den budget som ligger för verksamheten inte är i nivå med de kostnader 
vi har för verksamhet och personal. Budgeten bygger till stor del på de intäkter vi 
har för tex extern uthyrning. Pga pandemin har vi inte kunnat hålla den höga 
nivån vad gäller intäkter. Vi ser också att badhusets verksamhet är beroende av 
vattenkvalitén, vilken inte tillåter verksamhet i den höga utsträckning som är 
önskvärt. 

Öppen förskola: Prognosavvikelse för helåret +46 tkr. 

Kommunövergripande: Prognosavvikelse för helåret +8 tkr. Avvikelsen beror 
på att medel för julkul inte har använts fullt ut. 

Gymnasieskola: Prognosavvikelse för helåret -3 038 tkr. Våra kostnader är starkt 
beroende av vilka linjer våra ungdomar väljer. Det är skillnader vad gäller IKE 
utifrån program. Det skiljer nästa 200 tkr/år mellan de dyraste resp. billigaste 
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programmen. Vi har även dyra kostnader för transporter/skolskjutsar. Utöver 
program och resekostnader finns även inackorderingskostnader och tilläggsbelopp 
som vi betalar för elever i behov av särskilt stöd. 

Gymnasiesärskola: Prognosavvikelse för helåret -1 155 tkr. Även här beror det 
negativa utfallet på gymnasieutbildningar och skolskjutsar. 

Vuxenutbildning: Prognosavvikelsen för helåret är +164 tkr. En stor del av 
budgeten för vuxenutbildning är statliga medel som återsöks. Vissa återsöks efter 
årets slut. 147 personer studerar och 40 av dessa är yrkesutbildningar, utöver de 
som studerar på Aneby lärcentrum. Det är en hög kostnad för Aneby men 
kommer i förlängningen att vara socioekonomiskt positivt för kommunen. Under 
året har migrationsverkets ersättningar avslutats och kostnaderna skall nu helt 
täckas i Lärcentrums budget. 

Högskolan Höglandet: Prognosavvikelse för helåret +10 tkr. 

Svenska för invandrare: Prognosavvikelsen för helåret är -261 tkr. Avvikelsen 
beror på utökning av tjänst på 40% som delvis balanseras med återsökta medel 
från staten. 

Statliga bidrag 
Det sker förändringar kring den lagstiftning som styr stödet kring elever samt de 
åtaganden som kommunerna har för att leva upp till skollagen. För att ge 
kommunerna möjlighet att förändra i verksamheten har det över tid funnits 
statliga riktade medel. En oro finns alltid beträffande alla de riktade bidrag som 
avdelningen söker och vad som händer vid den pågående minskningen av 
medlens storlek Det sker också en utveckling där riktade medel förs över i de 
generella statliga medlen som kommer till kommunen. 

 
Uppföljning av verksamhetsmålen 
Våra utfall visar på god måluppfyllelse gällande våra fem perspektiv. Våra 
utvecklingsområden där vi behöver förstärka vårt arbete är: 

 
Medborgare, brukare och kunder:  
Fördjupa samtalen med vårdnadshavare utifrån en tydlig dokumentation 
tillsammans med barn/elever i ett framåtsyftande (progressions) ändamål ända 
från förskolan till grundskolans sista år. 
Arbeta vidare kring elevinflytande där eleverna får möjlighet att påverka 
undervisning och redovisningsmetoder utifrån mognad. Arbeta vidare med 
värdegrundsarbetet i praktiken genom hela skolsystemet där eleverna delaktighet 
tydliggörs i likabehandlingsarbetet. 

Utveckla metoder för uppföljning och mentorsamtal för eleverna för att skapa 
förståelse kring det egna lärandet. 
Ekonomi: 
Utveckla BUA:s totala förståelse gällande ramtilldelning. Ge rektor större kunskap 
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samt möjlighet att inom ram hantera sin budget och göra strategiska val. Detta 
kräver vidare förståelse kring kommunens ekonomiska system där rektor utifrån 
de ekonomiska förutsättningarna kan fatta strategiska beslut kring sin inre 
organisation. 
Medarbetare:  
Fortsätta utveckla den "friska" arbetsplatsen. 
Skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare utifrån HÖK där lönesättning 
arbetsuppgifter, arbetstid tillsammans bildar en bra förutsättning tillsammans med 
en väl utarbetad kompetensförsörjningsstrategi. 

Fortsätta utveckla det pedagogiska ledarskapet för rektorer ex genom 
rektorsprogrammet och rektorslyftet. Vi skall arbeta vidare med att utveckla de 
digitala verktygen och arbetssätten. 

Utveckling:   
Implementera kvalitetsredovisningen samt stärka kopplingen kring måluppfyllelse 
sett över tid. 

Samhälle:  
Fortsätta skapa förutsättningar för horisontellt arbete. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Årsredovisning 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef Rosemarie Segersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 11 Arbete kring UF 
Dnr KS 2022/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om Ung Företagsamhets arbete i länet 
och att kontakt finns med Aneby. Arbetet med att knyta kontakter mellan skolan 
och UF pågår.  

Det finns en dialog mellan skolchef och näringslivsansvarig för att bland annat se 
hur man kan tillsammans med näringslivsföreningen gå vidare med UF arbetet i 
Aneby. 
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BUU § 12 Information kring fritid 
Dnr KS 2022/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om arbetet med att rekrytera 
fritidsledare vilket kommer vara klart i närtid. 
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BUU § 13 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling:  
Sedan senaste utskott har det inkommit elva nya kränkningsärenden. Av dessa är 
nio avslutade och två stycken är pågående. 
 
Uppföljning av lokalfrågor: 
Arbetet i Sunhults skola går framåt. Mer fuktskada har upptäckts i taket som nu är 
åtgärdat.  
Det har fungerat bra med tillfälliga baracker på gården.  

Parkskolans matsal är åter igång.  

Information från verksamheterna till huvudmannen:  
Skolchef informerar om nya statsbidrag. 
Skolchef informerar om förfrågan från Skolinspektionen kring skolornas 
hantering av kulturskolans verksamhet under skoldagen.  
 
Svar är under framtagande av skolchef. Utskottsordförande informerar också om 
skrivelse från Sävsjö kommun kring samma frågeställning, den är ställd till nämnd 
ordförande vilket gör att Kommunstyrelsens ordförande kommer svara att Aneby 
kommun avstår från att skriva under densamma. Skrivelsen anmäls under § 14. 
 
Covid-19: 
Påverkningar av Covid-19 börjar minska i kommunens verksamheter.  
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BUU § 14 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skrivelse från Sävsjö kommun 
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BUU § 15 Delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning  
Det har inte inkommit några delegationsärenden om sedan senaste utskott. 
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