
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-24

Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 10:50 

Beslutande 
Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande 

Tommy Gustafsson (S) 
Sandra Bergqvist (M) §§ 58 - 61, 63 
Tobias Kreuzpointner (C) 

Tjänstemän

Utses att justera 

Justeringens plats 

Hugo Thorén, sekreterare 
Rosie Segersson, skolchef 
Johanna Helgesson, utredare 
Michael Berg, rektor § 62 

Tommy Gustafsson 

Kommunhuset, 2021-08-25 Paragrafer 58 - 65 
och tid 

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

Hugo Thorén 

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

Justerande   ……………………………………………. 
Tommy Gustafsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24 

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

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-08-24 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-08-25 Datum då anslag 2021-09-16
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2021-08-24 

 
 

§ 57 Presentation av ny skolchef   

§ 58 Timplan för grundskolan 2021-2022 2021/356  

§ 59 Remiss: Nationell plan för trygghet 
och studiero (Ds 2021:13) Remiss av 
departementspromemorian 

2021/226  

§ 60 Budgetuppföljning   

§ 61 Bemanning inför terminsstart   

§ 62 Uppföljning feriejobb   

§ 63 Informationsärenden   

§ 64 Redovisning av delegationsärenden   

§ 65 Anmälningsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 57 Presentation av ny skolchef 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosie Segersson presenterar sig för barn- och utbildningsutskottet. 
Ledamöterna i barn- och utbildningsutskottet presenterar sig själva och arbetet i 
utskottet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 58 Timplan för grundskolan 2021-2022 
Dnr KS 2021/356 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Aneby kommuns timplaner gällande från och med läsåret 
2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Timplanernas fördelning av de olika ämnena gällande från läsåret 2021/2022 
presenteras.  

Aneby kommuns något fåtal fler totala timmar för undervisning under de nio 
grundskoleåren/grundsärskola förklaras av samordning beträffande skolskjutsar 
och gemensam sluttid i grundskolans yngre år, genom så kallad samlad skoldag. 

Skolchef Rosie Segersson och utredare Johanna Helgesson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Timplaner 2021-2022 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 59 Remiss: Nationell plan för trygghet och 
studiero (Ds 2021:13) Remiss av 
departementspromemorian 
Dnr KS 2021/226 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna yttrandet från Aneby kommun angående – Nationell plan för 
trygghet och studiero. 

Yttrande 
I grundmaterialet kring betänkandet sker en synnerligen god belysning av skolans 
olika dilemman och genom såväl praktiska beskrivningar som mer teoretiska, 
skapas förutom förslagen på förändringar, ett bra undervisningsmaterial för 
skolans personal gällande dels studiero, dels ett systematiskt förhållningssätt med 
betoning att skapa trygghet. 

En trygghet som skapas genom ökad förståelse av uppdragen gemensamt av barn, 
vårdnadshavare och skolans personal. 

Studiero beskrivs genom ett brett spektrum och skapas som underlaget beskriver 
av en utvecklad förståelse som inte enbart består i att förbjuda mobiler i skolan. 

Avsnittet som behandlar klagomålshantering och huvudmannens uppdrag att 
utreda innan klagomål behöver hanteras av Skolinspektionen är efterlängtat. 

Eftersom det med önskvärd snabbhet finns ett regelverk och av Skolverket 
förhoppningsvis utformade förtydliganden via ”Riktlinjer för Nationell plan för 
trygghet och studiero” lämnar Aneby ett totalt godkännande om ikraftträdande 
den 1 juli 2022. 

Beslutsunderlag  
Remiss av departementspromemorian Nationell plan för trygghet och studiero 
(Ds 2021:13) 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-29 
      

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 60 Budgetuppföljning 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

satt notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosie Segersson föredrar ärendet. Det finns inget nytt att rapportera. 

     

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 61 Bemanning inför terminsstart 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosie Segersson informerar om bemanningsstatusen i barn- och 
utbildningsavdelningens verksamhet i samband med terminsstart. Bemanningen är 
god, det är behörig personal på de allra flesta platser och terminsstarten har gått 
bra. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 62 Uppföljning feriejobb 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Rektor Michael Berg informerar om feriejobben under sommaren 2021. 56 
ungdomar har arbetat inom kommunens projekt ”Kul med jobbet”. Det har varit 
god närvaro på arbetsplatserna, och i stort sett alla har fullföljt sitt feriejobb. Det 
finns flera exempel på ungdomar som har fått fortsatt jobb efter sommaren, och 
förvaltningen är optimistiska till att det ska gå fortsatt bra för ungdomarnas 
sysselsättning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 63 Informationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- Kränkande behandling 
Det pågår ständigt ett arbete för att förhindra kränkande behandling av någon 
elev. Utskottet diskuterar rutiner för rapportering och uppföljning av 
kränkningsärenden. 
  
- Uppföljning av lokalfrågor 
Inget nytt vad gäller byggnation i Vireda. Renovering av Parkskolan fortgår. 
 
- Information från verksamheterna till huvudmannen 
Utskottet får uppföljningsinformation om hur många bland avgångseleverna i 
grundskolans som har uppnått gymnasiebehörighet. 
 
- HÖK 21 
Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande 
arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Aneby kommun har 
påbörjat en plan för det lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning, 
löneutveckling samt arbetsmiljö och arbetstid. Utskottet informeras om HÖK 21 
koppling till arbetsmiljöfrågor. 
  
- Årshjul  
Inget att rapportera. 
 
- Covid-19 
Skolstarten har varit lugn och det har inte förekommit någon anmärkningsvärd 
smittspridning i närtiden. 
 
- Kontaktpolitiker besök i verksamheten 
På grund av den rådande pandemin kommer inga verksamhetsbesök att göras av 
kontaktpolitikerna som planerat under vecka 37. Dialog med respektive rektor är 
önskvärt att ledamöterna har. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 64 Redovisning av delegationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för 2021-06-01 – 2021-07-31 till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2010-06-08 § 92 Om delegation 
anmäler, skolchef, rektorer och enhetschefer fattade beslut under tiden  
för 2021-06-01– 2021-07-31. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-08-24

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 65 Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosie Segersson anmäler fattat delegationsbeslut rörande rekrytering av 
tillförordnad rektor. 
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