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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 41 IT-strategi 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
IKE utvecklare/Elevhälsa chef Eva Ekdahl Jillbratt redogör för avdelningens  
IT-strategi och elevhälsa. 

Alla personal inom förskolan har nu egna Ipads, detta är ett lyft för verksamheten, 
då alla uppmuntras/tvingas att använda verktyget. Samtidigt har personalen 
utbildats och deras kompetens i att använda verktyget har höjts. 
Det har utökats med ytterligare en vagn med Ipads till Parkskolan. I årskurs 3 
måste eleverna ha en egen Ipad på grund av de nationella proven.  
Fritids har jobbat med IKT och med de digitala verktygen ur ett 
producentperspektiv. Verksamheten vill komma ifrån att eleverna sitter och 
spelar/klickar på Ipaden som konsumenter, den är så mycket mer användbar för 
att skapa och kreera ny kunskap.  
Avdelningens ”lärspridare” från förskolan kommer under nästa läsår att jobba 
mot grundskolan för att även där få ett mer vidgat perspektiv av Ipaden som 
redskap i verksamheten.  
Samtidigt finns en problematik kring att enheter i en snabbare takt än tidigare 
bedöms vara för gamla och nya måste köpas in, detta renderar nya kostnader. 
Barn- och utbildningsavdelningen blir troligen i närtid tvungen att byta ut 47 
datorer för att HIT inte uppdaterar dem längre. Avdelningen önskar ett 
hållbarhetstänk, det vill säga att datorn får/kan användas så länge den fungerar.  

Elevhälsan är väldigt minimalistisk. Det skulle behövas mer resurser, men 
personalen jobbar på utifrån de förutsättningar som finns. Just nu pågår 
rekrytering av en skolsköterska, antal sökande är väldigt lågt. Skulle den inte gå i 
lås måste en nyrekrytering göras och då i samverkan med sociala avdelningen för 
att få till en 100 procentig tjänst.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 42 Tertialuppföljning Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter 
Dnr KS 2021-6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna tertialuppföljning 2021 för Barn- och utbildningsavdelningens 
enheter, samt 

att överlämna den till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning  
Avdelningens utfall efter april månad är 67 846 tkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse på minus 1 209 tkr för perioden. 

Barn- och utbildningsavdelningen beräknar en prognosavvikelse på minus 
5 004 tkr för helåret. 

Grundskolan inklusive kultur och fritid beräknar en avvikelse på minus 524 tkr. 
Gymnasiet inklusive vuxen utbildningarna beräknar en avvikelse på minus 
4 480 tkr. 

Analys per verksamhetsområde 
Tkr Periodens 

budget 
Periodens 

utfall Avvikelse Årsbudge
t 

Prognos 
helår Avvikelse 

Fritidshem 3 272 3 137 135 9 810 9 780 30 

Förskola 18 902 18 618 284 56 670 57 105 -435 

Förskoleklass 1 977 1 778 199 5 930 6 030 -100 

Grundskola 25 056 26 469 -1 413 75 044 75 304 -260 

Grundsärskola 2 206 1 802 404 6 618 6 868 -250 

Musikskola / kulturskola 1 446 1 332 114 4 337 4 092 245 

Kultur/Bibliotek 886 768 119 2 643 2 143 500 

Fritidsverksamhet 1 339 1 480 -141 4 005 4 269 -264 

Öppen förskola 166 166 0 497 487 10 

Kommunövergripande       
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Nettokostnad 
Grundskola mm 55 251 55 551 -300 165 556 166 080 -524 

       

Gymnasieskola 9 144 10 637 -1 493 27 415 31 195 -3 780 

Gymnasiesärskola 517 641 -125 1 550 2 250 -700 

Vuxenutbildning 730 292 439 2 184 2 184 0 

Högskolan Höglandet 24 22 3 73 73 0 

Svenska för invandrare 970 703 267 2 904 2 904 0 

Nettokostnad 
Gymnasiet 11 386 12 295 -909 34 126 38 606 -4 480 

Nettokostnad 66 637 67 846 -1 209 199 682 204 686 -5 004 

 

Helårsprognos för Barn och utbildningsavdelningen - minus 5 004 tkr där 
merparten utgörs av gymnasiekostnader minus 4 480 tkr. 

Åtgärder för att få budget i balans avseende grundskolan inleds direkt. 

Gymnasiekostnader kan beroende på val mm, komma att minska. 

 

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget 
De flesta nystartsjobb som går ut i samband med sommaren och hösten 2021 
kommer inte att förlängas, ca 6–7 styck. där personer med annat modersmål är 
familjeförsörjare. Den organisation som funnits som stöd för nyanländas lärande 
minskas drastiskt. 

Ytterligare personalminskningar genomförs strax innan sommaren samt inför 
läsårsstarten 2021/2022. 

Att beakta är den ram minskning i budget inför 2022 om minus 736 tkr för 
grundskolan som behöver omsättas redan inför och under hösten 2021. 

Fritidshem: Prognosavvikelse för helåret +30 tkr, avvikelsen för perioden är 
+135 tkr. Intäkterna för barnomsorgen på fritids har ökat något. Ersättningar för 
statliga medel har bidragit till periodens resultat. 

Förskola: Prognosavvikelse för helåret -435 tkr. Avvikelsen för perioden är 
+284 tkr. beroende på statliga ersättningar utanför budget. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter har ökat något. Medicinska resurser har tillsatts under våren 
efter att budget fastställts vilket skapar ett minus till årets slut. 

Förskoleklass: Prognosavvikelse för helåret -100 tkr. Avvikelsen för perioden är 
+199, beroende på att lönekostnaderna har varit lägre än budgeterat för perioden. 
Ny personal med arbetsmarknadsmässig högre lön tillkommer under hösten. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Grundskola: Prognosavvikelse för helåret -260 tkr, avvikelsen för perioden är -1 
413 tkr. Avvikelsen beror på ökade lönekostnader för medicinska resurspersoner 
och vikarie. Samt ökade kostnader för skolskjutsar och administrativa tjänster. 
Kostnader för skolmåltider ligger över budget men dessa kommer att plana ut 
under sommarmånaderna. 

Grundsärskola: Prognosavvikelse för helåret -250 tkr, avvikelsen för perioden är 
+404 tkr. Lönekostnaderna samt kostnader för resor har varit lägre under 
perioden men ökar under hösten. 

Musikskola/kulturskola: Prognosavvikelse för helåret +245 tkr, avvikelsen för 
perioden är +114 tkr vilket beror på ersättning för bidrag utom budget från 
kulturrådet. 

Kultur/Bibliotek: Prognosavvikelse för helåret +500 tkr, avvikelsen för perioden 
är +119 tkr, även här beror avvikelsen på ersättningar för statliga medel utanför 
budget. Utökade ansökningar som är beviljade skapar ett bättre resultat innan 
årets slut. 

Fritidsverksamhet: Prognosavvikelse för helåret -264 tkr, avvikelsen för perioden 
är -141 tkr vilket beror på att man saknar intäkter för fritidsanläggningarna för VT 
2021. Om Corona pandemin kvarstår ännu längre under hösten kommer än mer 
intäkter att saknas. 

Öppen förskola: Prognosavvikelse för helåret +10 tkr, ingen avvikelse för 
perioden. 

Gymnasieskola: Prognosavvikelse för helåret - 3 780 tkr, avvikelsen för perioden 
är -1 493 tkr. Beroende på kostnader för gymnasieutbildningar och skolskjutsar. 
Gymnasiet är svårt att prognostisera då det kan ske stora förändringar när det 
gäller kostnader för utbildningarna och vilken typ av utbildningar som väljs inför 
höstterminen samt att sökningar verkställs med betyg för intagning. 

Gymnasiesärskola: Prognosavvikelse för helåret -700 tkr, avvikelsen för perioden 
är -125 tkr. . Även här beror det på gymnasieutbildningar och skolskjutsar. En ny 
skolskjutslinje behöver startas då kollektivtrafiken inte kan användas. 

Vuxenutbildning: Ingen avvikelse för helåret, avvikelsen för perioden är +493 tkr. 
vilket beror på att kostnader för stor del av vuxenutbildningarna ej inkommit. 

Högskolan på Höglandet: Ingen avvikelse för helåret, avvikelsen för perioden är 
+30 tkr 

Svenska för invandrare: Ingen avvikelse för helåret, avvikelsen för perioden är 
+267 tkr, vilket beror på intäkter för personal och lokaler som ersätts från annan 
kommun samt ersättning för statliga medel utom budget. 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2021-05-13 
- Tertialrapport 2021 för Barn- och utbildningsavdelningen  
      

 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 43 Budget 2022 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors och ordförande Irene Oskarsson redogör för 
budgetberedningens förslag avseende budgeten för 2022 till kommunstyrelsen. 
Förslaget ska beslutas på budgetberedningen den 24 maj. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 44 Ung 20 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors, presenterar kortfattat resultaten i Folkhälsoenkät Ung 
2020. Resultatet visar på att Aneby har lägre resultat än länet på flera punkter, 
bland annat vad gäller psykosomatiska besvär, kost och motion, arbetsmiljö i 
skolan samt trygghet. Flera av frågeområdena visar dock på helt andra siffror i 
andra enkäter som gjorts i samma elevgrupp. Det pågår arbete inom kommunen 
samt med regionen om hur resultaten ska tolkas och hanteras.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 45 Ledningsorganisationen inom BUU 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors redogör för det pågående arbetet inom avdelningen 
avseende ledningsorganisationen för en budget i balans. 
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BUU § 46 Informationsärende 
Dnr KS 2021-22 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling: Det är ett ständigt pågående arbete att stävja kränkande 
behandlingar. Alla incidenser med våld inblandat polisanmäls. 

Covid-19: Läget med smittspridning och sjukdomsfall är något lugnare inom 
avdelningen i nuläget.  

Information från verksamheten till huvudmannen:  
Skolchef Bosse Rofors har en idé om ett avtal mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunen för att få individer i arbete och mot självförsörjning. 
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BUU § 47 Redovisning av delegationsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Ärendebeskrivning  
Det finns inga delegationsärenden att redovisa 
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BUU § 48 Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att ärendena är anmälda 

Ärendebeskrivning  
- Tillsynsmeddelande - Covid-19 och det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

- Information om stödchatt för unga 
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