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BUU § 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 
för barn- och utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2022/62 

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. 

Intern kontrollplanen för 2022 fastställdes av kommunstyrelsen den 31 januari 
2022 § 62. 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontrollplan 2022   
Uppföljning av internkontrollplan för Barn- och utbildningsavdelningen 2022 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 2 Fastställande för intern kontrollplan 2023 
barn- och utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2022/386 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta 

att godkänna kontrollaktiviteter för barn- och utbildningsavdelningen som en del i 
kommunens interna kontrollplan för 2023. 

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 2023 års granskning har arbetats fram av 
organisation inom respektive nämnd och avdelning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2023 BU 
Intern kontrollplan 2023 Barn- och utbildning 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 3 Fördelning av kultur- och föreningsstöd 
år 2023 (kommunalt bidrag) 
Dnr KS 2023/71 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta  

att fördela Aneby kommuns Kultur- och föreningsstöd 2023 enligt bilaga 1*                                                                     
och tilldela föreningarna totalt 1 035 000 kr. 

Ärendebeskrivning  
Varje år delar Aneby kommun ut kultur- och föreningsstöd i enlighet med policy 
och riktlinjer för Aneby kommuns kultur- och föreningsstöd.                                

Förslag till fördelning av bidraget för 2023 har utarbetats och omfattar totalt  
1 035 000 kr. Den totala budgeten för kultur- och föreningsstöd för 2023 uppgår 
till 1 056 000 kr. 
 
Föreningar som är berättigade till föreningsstöd har att före den 31 oktober varje 
år inkomma med ansökningshandlingar i enlighet med riktlinjer, som fastslås i det 
av Kommunfullmäktige antagna policydokumentet 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 fr o m 2014. Totalt har 16 föreningar pågående flerårsavtal (2022-
2024). Furulidshallen (fotbollshallen) har beviljats årligt driftsbidrag med 30 000 
kr/år fram till 2029. 

Föreningar, där såväl verksamhet som anläggningskostnader varierar inom ett 
större ekonomiskt spann, söker årligt bidrag. Tillsammans med föreningar, där 
tidigare gällande flerårsavtal löpt ut, är det 29 föreningar och organisationer som 
sökt bidrag för 2023. 

Förslag till fördelning av bidraget har utarbetats med utgångspunkt från denna 
schablon: 

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 kr/aktivitetskväll 

Strategiskt placerade lokaler  6000 kr/lokal 
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Barn- och utbildningsutskottet 2023-01-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

För ett antal föreningar är ovanstående generella bidrag ej fullt tillämpliga och i 
dessa fall görs en särskild bedömning, som ligger till grund för bidraget.               
Bidragen fördelas i sin helhet med hänsyn till givet budgetunderlag.                      
Föreningarna kan inkomma med synpunkter på utfallet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Kultur- och föreningsstöd 2023 
Kultur- och föreningsstöd 2023 sammanställning (bilaga 1) 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 4 Utveckling av fritidsverksamheten 
Dnr KS 2023/72 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta  

att ge Kultur- och fritidschef Gunilla Crona i uppdrag att ta fram förslag till att 
utveckla den öppna ungdomsverksamheten. Förslag skall presenteras för Barn- 
och utbildningsutskottet den 25 april 2023 samt Kommunstyrelsen den 8 maj 
2023.  
 
Ärendebeskrivning  
I Aneby kommun bor ca 1400 personer i åldern 7-25 år vilket motsvarar ca 20% 
av befolkningen.  

I kommunen finns 9 idrottsföreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Kommunens kyrkor bedriver också barn- och 
ungdomsverksamhet. såsom körsång, scouting, After school och andra aktiviteter 
som riktar sig till mål-gruppen 7-25 år. 

Under de två senaste åren har deltagartillfällena minskat främst vad gäller 
idrottsföreningarnas verksamhet men också till viss del kyrkornas verksamheter. 
En orsak är naturligtvis den pandemi som hindrade föreningar att anordna 
verksamhet utifrån de restriktioner som fanns under 2021 och våren 2022. Det 
krävs ett stort engagemang från föreningarna för att få tillbaka barn och unga efter 
dessa två år av tillbakagång. 

Motorintresset är stort bland våra ungdomar i kommunen men de bilburna 
ungdomarna har idag ingen naturlig koppling till organiserad föreningsverksamhet 
och därför inte heller en naturlig plats geografiskt i vårt samhälle.  

Kommunen har en anställd fritidsledare på 100% som under 2022 utvecklat den 
öppna fritidsverksamheten på ett positivt sätt. Trots små medel har han skapat 
mötesplatser och fångat upp flera ungdomar som inte direkt har 
föreningsanknytning. Det finns svårigheter idag i att hitta former för att utöka och 
utveckla verksamheten. Dels beroende på bristen av lokaler, men också på 
strukturer och medel som vi behöver se över för att bättre fånga upp och skapa en 
aktiv och meningsfull fritid för fler barn och unga i kommunen. 

I forskning som pågått under 2000 talet har man sett att barn och ungdomars 
aktivitet på sin fritid till stor del beror på vilken social bakgrund och vilka 
socioekonomiska förutsättningar man har. Föräldrars utbildning, yrkesposition 
och föreningsaktiva bakgrund är något som påverkar barn och ungdomars 
inställning till föreningsliv samt möjlighet att själva vara aktiva i föreningar.  

Det finns flera ungdomar i kommunen som vi behöver fånga upp och skapa 
aktiviteter för. De verksamheter vi skall utveckla behöver vara inkluderande och 
likvärdiga för alla barn och unga i kommunen oavsett ekonomiska förutsättningar, 
social bakgrund eller funktionsvariationer. 

Barn och utbildningsavdelningen föreslår därför utskottet att besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen uppdrar åt kultur och fritidschef Gunilla Crona att ta 
fram förslag till hur kommunen kan utveckla den öppna ungdomsverksamheten. 
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Beslutsunderlag  
Utveckling av den öppna ungdomsverksamheten i Aneby kommun. 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 5 Ungas delaktighet i Aneby 
Dnr KS 2023/80 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna Regelverk avseende medborgarmöten för unga i Aneby kommun. 

Ärendebeskrivning  
Att barn får vara delaktiga, har möjlighet att göra sin röst hörd och har inflytande i 
alla frågor som rör dem är en rättighet som slås fast i barnkonventionen och som 
är svensk lag sedan år 2020. Det skall främja ungas inflytande över 
samhällsutvecklingen och ge möjlighet till delaktighet i politiska beslutsprocesser.  

Syftet med medborgarmöten för unga är att stärka elevinflytande och ungas 
delaktighet genom att ge möjlighet för unga i Aneby kommun att delta i dialog 
med kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Medborgarmöten för unga ska hållas minst två gånger per år. En gång på våren 
och en gång på hösten och deltagare består av två elevrådsrepresentanter från 
varje skola varav en är elevrådsordförande samt ytterligare en person från rådet.  
Ungas delaktighet och inflytande stärks ytterligare genom att de årligen hanterar 
medel som skall användas till satsningarna som gynnar barn och ungas 
uppväxtkvalitet och delaktighet samt är inkluderande och likvärdiga för alla barn 
och unga i kommunen oavsett ekonomiska förutsättningar, social bakgrund eller 
funktionsvariationer. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att medborgarmöten för unga genomförs.  

Kommunstyrelsens presidium  

- ansvarar för dagordning för medborgarmötet i samråd med skolans 
kontaktperson. 

- Planerar och förbereder varje medborgarmöte med skolans 
kontaktperson, vilken är ansvarig lärare för elevrådet på Furulidskolan. 
Kontaktperson deltar även på medborgarmötet. 

- avgör vilka eventuella tjänstepersoner som ska närvara på mötet. 
 

Klassråd bereder elevrådsmöten. Elevrådet bereder frågor inför medborgarmötet.  
Politiken och kommunledning förbereder frågor på samma sätt.  

Mötesstruktur 

Medborgarmöten för unga leds av kommunstyrelsens ordförande. 

De anteckningar som upprättas vid mötet anmäls till kommunstyrelsens samt 
delges samtliga elevråd.  Därefter beslutar kommunstyrelsen om hur ställda frågor, 
synpunkter och idéer ska tas om hand på lämpligt sätt. 
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Berört utskott bereder ärenden och lämnar förslag till kommunstyrelsen som vid 
nästkommande möte ges återkoppling om hur förslagen, idéerna och 
synpunkterna har hanterats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Regelverk avseende medborgarmöte för unga i Aneby kommun 
Regelverk avseende medborgarmöte för unga 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 6 Ledamöter till Anebys kommunala råd i 
frågor om funktionsnedsättning mandatperioden 
2023-2026 
Dnr KS 2023/60 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att utse följande till ledamot i Anebys kommunala råd i frågor om 
funktionsnedsättning: 

Maria Lundblom Bäckström (KD) 

 
Ärendebeskrivning  
Anebys kommunala råd om funktionsnedsättning efterfrågar att barn- och 
utbildningsutskottet föreslår en ledamot till Anebys kommunala råd om 
funktionsnedsättning. 

      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 7 Kontaktpolitiker för Aneby kommuns 
skolor 2023-2026 
Dnr KS 2023/70 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att utse kontaktpolitiker för Barn- och utbildningsavdelningens olika verksamheter 
enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har kontaktpolitiker för de olika verksamheterna i hela 
avdelningen. Syftet är att kontaktpolitiker skapar goda kontakter med respektive 
rektor och dennes arbetsområde för att lära känna det såväl vardagliga arbetet som 
det mer strategiska.  
 
Barn- och utbildningsutskottets kontaktpolitiker skapar kontakt för att  
- hålla sig informerad om vad som händer i ansvarig rektors arbetsområde.  
- delta i minst två aktiviteter per läsår.  
- skapa god kontakt med rektor och bli informerad om verksamhetens viktiga 
frågor.  
- informera om iakttagelser under Barn- och utbildningsutskottet  
 
Förslag till kontaktpolitiker för Barn- och utbildningsavdelningens enheter  
 
Kontaktpolitiker: Maria Lundblom Bäckström  
Furulidskolan åk 6–9, grundsärskolan  
 
Kontaktpolitiker Tommy Gustafsson  
Område 1: förskolor. 
Område 2: förskolor. 
 
Kontaktpolitiker Tobias Kreuzpointner  
Vireda förskolor och grundskola. 
Sunhult förskolor och grundskola. 
 
Kontaktpolitiker Yvonne Bäckelid 
Tallbacka skola och Parkskolan. 
 
Kontaktpolitiker Joakim Larsson 
Aneby Lärcentrum. 
Kultur- och fritid.  
Kulturskolan.  
 
      

Beslutet skickas till 
Samtliga rektorer  
Anmäls till Kommunstyrelsen 
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BUU § 8 Verksamhetsfördjupningar under 2023 
BUU 
Dnr KS 2023/73 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att ge avdelningschef och presidium i uppdrag att till nästa möte ta fram en plan 
för verksamhetsfördjupningar 2023.  
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsutskottet diskuterar former för verksamhetsfördjupning och 
studiebesök under året. 
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BUU § 9 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling  
25 ärenden har avslutats.  
2 nya ärenden har inkommit.  
Skolchefen går igenom hur verksamheten arbetar med rutinen kring hur ärendena 
ska hanteras.  
 
Uppföljning lokalfrågor 
Information om byggnation Savannen.  
Information om byggnation Vireda skola. 
 
Information avseende gymnasiesamverkan  
Återkoppling gällande informationsmöte om gymnasiesamverkan på Höglandet 
som ägde rum i Nässjö före årsskiftet. Informationsarbetet fortgår.  
 
Information från verksamheterna till huvudmannen 
Gunilla Crona berättar om situationen på biblioteket med anledning av takläckage 
och den begränsade tillgängligheten av verksamheten på grund av reparationen. 
Johanna Helgesson och Rosemarie Segersson informerar övergripande om 
utbildningsverksamheten i Aneby kommun. 
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BUU § 10 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att ta del av information om att det inte finns några ärenden att anmäla denna 
gång. 
 

Ärendebeskrivning  
Inga nya ärenden finns att anmäla på mötet. 
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BUU § 11 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
1 beslut om utökad tid i förskolan enligt skollagen (2010:800) kap. 3 § 3. 
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