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 Tommy Gustafsson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 1 Långsiktig strategi utifrån 
befolkningstillväxt samt planeringsförutsättningar 
2023 
Dnr KS 2022/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om den långsiktiga strategi utifrån 
beräknad befolkningstillväxt och de planeringsförutsättningar som finns för 2023. 

Utvecklare Johanna Helgesson informerar om befolkningstillväxt och kapacitet 
för elevunderlag i Aneby kommun. Förändringar och utmaningar inom 
upptagningsområden och skolplatser diskuteras.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 2 Fördelning av kultur- och 
föreningsstödet 2022 
Dnr KS 2022/63 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att fördela Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd enligt bilaga 1  
och tilldela föreningarna totalt 1 026 000 kronor. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun delar varje år ut kultur- och föreningsstöd i enlighet  
med policy och riktlinjer för Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd.  
Ett förslag till fördelning av bidraget för 2022 har utarbetats och  
omfattar en total fördelning av 1 026 000 kronor. 

Föreningar som är berättigade till föreningsbidrag har att före 31 oktober varje år 
inkomma med ansökningshandlingar i enlighet med riktlinjer som fastslås i det av 
Kommunfullmäktige fastställda reglementet från 2016-06-20. För att förenkla 
administrationen för såväl föreningar som kommunen, samt skapa kontinuitet för 
föreningsverksamheten, har flerårsavtal upprättats med ett antal föreningar från 
och med 2014.  

Totalt är det 17 föreningar som har avtal till och med 2022. Furulidshallen 
(fotbollshallen) har beviljats årligt driftsbidrag med 30 000 kronor per år fram till 
2029. 

Föreningar, där såväl verksamheten som anläggningskostnaderna varierar inom ett 
större ekonomiskt spann, söker årligt bidrag. Tillsammans med föreningar, där 
tidigare gällande flerårsavtal löpt ut, är det 35 föreningar och organisationer som 
sökt bidrag. I det föreliggande underlaget föreslås 16 av dessa föreningar att få ett 
treårsavtal för 2022-2024. 

Förslag till fördelning av bidraget har utarbetats med utgångspunkt från en 
schablon för föreningsstödet. Totala budgeten för föreningsbidrag för 2022 
uppgår till 1 056 000 kronor.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Så här ser den generella bidragsdelen ut: 

Medlemsbidrag 0-6 år, 10 kr/medlem 
7-25 år, 20 kr/medlem   
26 år och äldre, 10 kr/medlem  

Lokalbidrag  25% av redovisad kostnad   

Driftbidrag egen  
anläggning  55% av redovisad kostnad  

Maskinunderhåll/ 
drivmedel  25% av redovisad kostnad  

Idrottsskola  500:-/aktivitetskväll 

Strategiskt placerade  
lokaler  6 000:-/lokal 

För ett antal föreningar är ovanstående generella bidrag ej fullt tillämpliga och här 
görs en särskild bedömning som ligger till grund för bidraget. Föreningarna har 
haft möjlighet att inkomma med synpunkter på utfallet, vilket lett till smärre 
justeringar i det slutliga förslaget, där föreningen och förvaltningen hittat en 
gemensam nivå. 

Fördelning av bidraget till respektive förening har gjorts enligt bilaga. 16  
föreningar föreslås teckna treårsavtal för 2022-2024, 19 föreningar  
tecknar ettårsavtal för 2022. 17 föreningar har löpande avtal för 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Föreningsbidrag 2022 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsansvarig Ola Gustafsson 
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 3 Information Bokslut 2021 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om processen för att sammanställa 
Bokslutet 2021.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 4 Uppföljning internkontrollsplan 2021 
Dnr KS 2020/647 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021 avseende barn- och 
utbildningsavdelningen samt 

att lämna över uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kontrollplanen ger kontrollaktiviteter för barn och utbildningsavdelningen. Med 
uppföljningen säkerställs kontrollen och eventuella avvikelser kan åtgärdas i det 
fortsatta arbetet och i internkontrollen. 

Aneby kommuns reglemente för intern revision och kontroll, som antogs av 
kommunstyrelsen 16 januari 2017, § 13, syftar till att säkerställa att 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet kunna 
säkerställa att; 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 
- Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig. 
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Internkontrollplanen för 2021 fastställdes av kommunstyrelsen 7 december 2020, 
§ 226. 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Uppföljning av internkontrollplan för Barn- och utbildningsavdelningen 2021 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Rosemarie Segersson
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 5 Intern kontrollplan 2022 BUU 
Dnr KS 2022/72 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna kontrollaktiviteter för barn- och utbildningsavdelningen som en del i 
kommunens interna kontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Aneby kommuns reglemente för intern kontroll, som antogs av kommunstyrelsen 
2017-01-17 § 13, syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. De 
skall med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ekonomisk rapportering och information 
om verksamheten ska vara tillförlitlig. Intern kontrollen ska säkerställa efterlevnad 
av lagar, föreskrifter och riktlinjer. 
 
Förslag på kontrollaktiviteter för 2022 års granskning har arbetats fram av 
organisation inom respektive nämnd och avdelning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Intern kontrollplan 2022 Barn- och utbildningsavdelningen  
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Rosemarie Segersson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 6 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling: 
Sedan senaste utskott har det inkommit nio nya kränkningsärenden. 

Uppföljning av lokalfrågor: 
Parkskolans matsal är klar.  
Sunhults skola har haft vattenläcka och undervisningen är nu förflyttad till 
baracker på skolområdet, som funkat bra. Prioritering är att få färdigställt 
matsalen och kringliggande klassrum innan undervisningen kan flyttas tillbaka till 
skolbyggnaden. 
Savannen har en barack som ska iordningsställas för att på bästa sätt anpassas 
efter förskoleverksamheten.  
 
All verksamhet, utöver simskola för barn, är inställd i januari och halva februari 
(till och med vecka 6). 

Samordning kring sportlovsaktiviteter har börjat. 

Information från verksamheterna till huvudmannen: 
Verksamheten har gått ut med en annons om fritidsledare. 

Covid-19/terminsstart: 
Alla enheter inom skolan har just nu smitta av covid-19. Information går ut till 
föräldrar om restriktioner och uppmaningar.  
Furulidsskolan har distansundervisning för en årskurs per dag, på grund av en hög 
sjukfrånvaro bland lärare och elever.  
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BUU § 7 Anmälningsärenden 
 

Ärendebeskrivning  
Finns inga ärenden att anmäla. 
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BUU § 8 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit tre delegationsärenden om utökad tid i förskolan. 
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