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Plats och tid Stora sammanträdesrummet/Teams kl. 08:00 – 11:15 
  
Beslutande 

Ledamöter     Irene Oskarsson, ordförande, (KD) 
    Tommy Gustafsson, (S) 
    Sandra Bergqvist, (M) 
    Tobias Kreuzpointner, (C) 
    Kristin Apsey, (SD) 

   
 

 
Tjänstgörande ersättare   

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstemän Ann Johansson, sekreterare 

Bosse Rofors, skolchef 
Johanna Helgesson, utredare Barn- och utbildningsavdelningen   
Michael Berg, rektor, § 51 

 
Övriga  
  
      
Utses att justera Sandra Bergqvist 
 
Justeringens plats   Digital signering    Paragrafer 49-56 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Ann Johansson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sandra Bergqvist 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-07 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Aneby kommunhus 
 
Datum då anslag  2021-06-21 Datum då anslag  2021-07-13 
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Underskrift …………………………………………… 
 Ann Johansson 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 49 Samråd inför Mediacenter Jönköping 
läns budget för 2022 
Dnr KS 2021/201 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att godkänna budgetförslaget för Mediacenter gällande 2022. 
  

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har under 2021 nyttjat Mediacenters kompetens framför allt 
inom Barn- och utbildningsavdelningens verksamhet. Mediacenter bistår Aneby 
Lärcentrum med fortsatt utveckling av sin verksamhet och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Den digitaliserade undervisning som pågått under en längre 
tid avseende Grundvux och SFI har fått ett bra stöd av Mediacenter gällande 
användning av ”Lärplattor”.  
Gällande förskolan har den digitala tekniken gjort ”språngsteg” i sitt sätt av få 
barns medverkan att förstå sitt eget lärande med hjälp av egna producerade såväl 
rörliga som fotograferade moment. 
Ett antal av kommunens idrottslokaler har Mediacenter förtjänstfullt, ihop med 
idrottslärare, utrustat med mediala verktyg till fromma för utvecklad rörelseglädje.  
Under året har Aneby kommun via Barn- och utbildningsavdelningens olika 
verksamheter deltagit i de kompetensutvecklingsdagar som Mediacenter anordnat 
samt deltagit när Mediacenter affischerat ny teknik via teams. 

Dessutom har Mediacenter varit behjälpliga i att utrusta utrymmen i 
Kommunhuset med rätt utrustning för digitala konferenser och möten, ett akut 
behov som kommit i fokus med anledning av Coronapandemin. 
Dessutom återkommit vid några tillfällen och förtydligat användandet. 

Den dialog som förts med Mediacenter under de närmaste åren angående 
effektiviseringar innebär att anslagen inte räknas upp i förslaget till budget för 
2022 utan Mediacenter genomför effektiviseringar i sin verksamhet på liknande 
sätt som kommunerna gör med sina verksamheter.  

I budgetförslaget ses ett beräknat underskott på 500 tkr som av direktionen 
beslutat täcks av det Egna kapitalet. 
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Beslutsunderlag  
- Målsättningar och ekonomisk 3 årsplan 2022-2024 
- Förslag till budget 2022 

- Tjänsteskrivelse 2021-06-01 

      

 

 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
- Mediacenter  
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BUU § 50 Budget uppföljning 
Dnr KS 2021-6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsavdelningen beräknar en prognosavvikelse på -5 004 tkr för 
helåret. Prognosen kvarstår från april. Avvikelsen för perioden är -2 025 tkr 

 

Beslutsunderlag  
- Månadsuppföljning 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
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BUU § 51 Betygsinformation årskurs 9 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  
Rektor Michael Berg redogör för  
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BUU § 52 Gymnasiesamverkan på Höglandet 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors redogör för gymnasiesamverkan på Höglandet där även 
Tranås ingår i samtalen. 
Ett första steg för samverkan är att starta ett gemensamt intagningskansli, detta är 
ännu inte påbörjat. Kommunerna måste också överlägga med varandra inför 
uppstart av ny program.  
Alla elever har rätt att söka till vilket gymnasieprogram som helst i hela Sverige. 
Det är däremot skillnad mellan rätten att bli antagen i första hand och i andra 
hand. Alla elever oavsett folkbokförings kommun, konkurrerar på samma villkor 
vid ansökan till fristående skolor och riksrekryterande utbildningar. 
 
Skolcheferna fortsätter att arbeta med frågan om gymnasiesamverkan på 
Höglandet. 
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BUU § 53 Informationsärenden 
Dnr KS 2021-22 

Ärendebeskrivning  
- Remiss: Nationell plan för trygghet och studiero 
Rektorsgruppen sammanställer ett svar som tas upp i Barn- och 
utbildningsutskottet den 24 augusti. 

- Kränkande behandling 
Det pågår ständigt ett arbete för att förhindra kränkande behandling av någon 
elev. 

- Information från verksamheten till huvudmannen 
Arbetet pågår med att kunna starta upp byggnationen i Vireda. Renoveringen av 
Park skolan tar längre tid än beräknat på grund av att mer omfattande skador 
kommit i dagern allteftersom arbetet pågått och blir färdigt tidigast i januari 2022. 

- Covid-19 
Det har tidigare varit några fall av konstaterad smitta bland eleverna, alla är nu 
tillbaka i skolan igen. Läget avseende smittspridning och sjukdomsfall är stabilt  
inom avdelningen i nuläget. 
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BUU § 54 Övrig fråga/skolskjuts 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors informerar om att en ny skolskjutslinje från södra Askeryd 
har upprättats. 
Upptagningsområdena för skolskjutsar måste göras om för att anpassas till 
rådande elevunderlag, detta sker inom befintlig ekonomisk ram.  
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BUU § 55 Redovisning av delegationsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för 2021-05-01 – 2021-05-31 till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2010-06-08 § 92 Om delegation 
anmäler, skolchef, rektorer och enhetschefer fattade beslut under tiden   
för 2021-05-01– 2021-05-31 

    ______________
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BUU § 56 Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Ärendebeskrivning  
Fanns inga anmälningsärenden att anmäla 
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