
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-04-26

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsutskottet 
 
Plats och tid Aneby lärcentrum/Blåljushuset kl. 08:00 – 11:40 
  
Beslutande 

Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Tobias Kreuzpointner (C) 
Sandra Bergqvist (M) §§ 22 – 25 
Kristin Apsey (SD) 

 
Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Rosemarie Segersson, skolchef 
 Johanna Helgesson, utredare 
 Kent Bohman, rektor § 22 
 Jenny Afzelius, studie- och yrkesvägledare § 22 
      
Utses att justera Tommy Gustafsson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-04-28   Paragrafer 22-27 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Tommy Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-04-26 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-04-26 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-04-28 Datum då anslag  2022-05-20 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-04-26 

 
 

§ 22 Verksamhetsbesök Aneby lärcentrum 2022/22  

§ 23 Budgetuppföljning 2022 2022/6  

§ 24 Information: Remiss avseende 
kulturplan och biblioteksplan 

2022/172  

§ 25 Informationsärenden   

§ 26 Anmälningsärenden   

§ 27 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 22 Verksamhetsbesök Aneby lärcentrum 
Dnr KS 2022/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Rektor Kent Bohman och Studie- och yrkesvägledare Jenny Afzelius informerar 
om Aneby lärcentrum och dess verksamhet. På Aneby lärcentrum arbetar en 
enhetschef, SYV, och lärare inom SFI, svenska, specialpedagog samt en 
resursperson och en samhällsorienterare. Även arbetsmarknadscoacher och 
arbetsförmedlingen har kontor i huset. 

På Aneby lärcentrum undervisas det i svenska för invandrare och svenska 
grundkurs, och det finns samverkan med grannkommunerna  

Vad gäller vuxenutbildning finns i dag samarbete med Eksjö, Nässjö, Tranås och 
Jönköping för elever som läser på mer än halvfart.  

Aneby lärcentrum arbetar efter visionen SAMSA: Samverkan, aktivitet mot studier 
och arbete. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 23 Budgetuppföljning 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per mars 2022 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter. 

Ärendebeskrivning 

 

Prognosen vi lägger för helåret 2022 visar ett underskott på 5,9 milj kronor. 
Avvikelsen för perioden visar ett underskott på 555 000 kr. Främst är det de 
interkommunala kostnaderna vi har för köp av utbildning i andra kommuner som 
vi inte kan balansera inom budget. Vi har i dagsläget en slimmad organisation och 
ser svårigheter att behålla vår goda kvaliten i verksamheterna genom åtgärder för 
att få en budget i balans. Lagkraven har stärkts och de lagrådsremisser som ligger 
för beslut i riksdagen kommer också att påverka vilka delar av verksamheten som 
vi kan förändra.  

Barn och utbildningsavdelningen står inför stora utmaningar för att få en budget i 
balans. Arbetet är igång kring en handlingsplan för våra verksamheter. Vi har 
verksamheter som inte är kostnadseffektiva beroende på sin litenhet men som 
ändå måste fungera från 6.00 på morgonen till 18.00 på kvällen. Detta är inget vi 
justerar i nuläget men i vår framtida planering behöver vi inkludera dessa aspekter.  

Då vårt nya läsår startar i augusti 2022 kommer vissa tjänster inte att tillsättas. Vi 
gör en översyn kring hur stor påverkan detta kommer att ha samt vilka fler 
tjänster vi behöver ta bort. Svårigheten i att minska personaltätheten ligger i att 
klara bemanning för trygghet och säkerhet i våra verksamheter under hela dagen 
samt för att klara läroplansmål och timplan med minskat antal lärartjänster. 
Därför behöver vi arbeta med strukturen i vår organisation för att få en långsiktig 
hållbarhet. Handlingsplanen kommer vi att redovisa i kommande 
månadsuppföljning. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Budgetuppföljning mars 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 24 Information: Remiss avseende 
kulturplan och biblioteksplan 
Dnr KS 2022/172 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Utskottsordförande Irene Oskarsson och skolchef Rosemarie Segersson 
informerar om remiss avseende kulturplan och biblioteksplan. Remissvar kommer 
att föredras på barn- och utbildningsutskottet 17 maj, för att sedan beslutas om på 
kommunstyrelsen 30 maj. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 25 Informationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling 
Sedan senaste utskottet har det avslutats 19 ärenden, och 16 ärenden är pågående. 

Verksamhetsinformation avseende badhuset 
Utskottet meddelas verksamhetsinformation avseende badhuset. Skolchef har 
informerat om badhuset, vattenkvaliteten och vilken verksamhet som bedrivs i 
bassängen. Skolchef kommer att återrapportera till utskottet om vilka kvalitetskrav 
som ställs på badhuset, och hur förändringar skulle kunna tänkas påverka 
verksamheten. 

Uppföljning av lokalfrågor 
Arbetet att ta Savannen i bruk pågår. 

Renoveringen av Sunhult skola är i stort färdigt. Korridorerna är målade och alla 
klassrum är i bruk. Det arbete som kvarstår är renoveringen av källaren. 

Information från verksamheterna till huvudmannen 
Skolchef informerar om kulturskolan. En riskbedömning har gjorts före 
tillsättande av kulturchef ska inom kort följas upp. 

Arbete med att implementera schemaläggningssystemet Medvind pågår. 

Covid-19/krishantering 
Fyra elever från Ukraina finns i kommunens verksamheter. Aneby kommun har 
blivit tilldelade 58 flyktingar från Ukraina. 10 personer från Ukraina finns redan i 
kommunen, det rör sig om 48 nya personer. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 26 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit två nya ansökningar om fritidshem. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2022-04-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 27 Delegationsbeslut 

Ärendet utgår.
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