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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 66 Bidrag till studieförbund 2021 
Dnr KS 2021/218 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att tilldela studieförbunden kommunalt verksamhetsbidrag 2021, baserat på 
verksamhetsåret 2020, enligt föreslagen fördelning;  

 Grundbidrag Rörligt bidrag Totalt 

ABF 51 712 kr 3 682 kr 55 394 kr 
Bilda 17 730 kr 2 218 kr 19 948 kr 
Medborgarskolan 7 387 kr 10 104 kr 17 491 kr 
NBV 4 433 kr 670 kr 5 103 kr 
Sensus 4 433 kr 64 kr 4 497 kr 
Studiefrämjandet 4 433 kr 2 615 kr 7 048 kr 
SV 57 622 kr 29 897 kr 87 519 kr 
Totalt 147 750 kr 49 250 kr 197 000 kr 

 

Ärendebeskrivning  
Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka 
om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens 
verksamhetsår 2021 är totalt 197 000 kr. Föreslagen ersättning har tagits fram 
utifrån Folkbildningsrådets fördelningsmodell från 2013.  

Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka 
om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens 
verksamhetsår 2021 och som fördelas efter studieförbundens verksamhet är totalt 
197 000 kr.  För 2020, ett år djupt präglat av pandemin, har verksamheten i 
studieförbunden av förklarliga skäl ej kunnat genomföras enligt plan. På olika sätt 
har studieförbunden ansträngt sig för att kunna erbjuda bildningsverksamhet 
utifrån de möjligheter som funnits. Folkbildningsrådet har tagit beslut om att 
verksamhet under pandemiåren 2020 och 2021 ej ska påverka statsbidragen till 
studieförbunden. En rekommendation är att kommunerna hanterar bidragsdelen 
till studieförbunden på samma sätt. Det innebär att Aneby kommun även för 2021 
fördelar budgeterat belopp, 197.000 kr till studieförbunden. 
Ansökningar har inkommit från Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Bilda, 
Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Sensus, 
Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan (SV).  
 
Folkbildningsrådets modell för fördelning av bidrag (gällande från 2013) är 
indelad i två delar, grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget består av 75 % 
av det totala bidraget (0,75 x 197 000 kr = 147 750 kr). Grundbidraget beräknas 
på föregående två års utbetalningar av bidrag.  
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Respektive studieförbunds grundbidrag för verksamhetsåret 2020 blir då enligt 
följande:  
Grundbidrag 
ABF 0,35 x 147 750 kr = 51 712 kr  
Bilda 0,12 x 147 750 kr = 17 730 kr 
Medborgarskolan 0,05 x 147 750 kr = 7 387 kr 
NBV 0,03 x 147 750 kr = 4 433 kr 
Sensus 0,03 x 147 750 kr = 4 433 kr 
Studiefrämjandet 0,03  x 147 750 kr = 4 433 kr  
SV 0,39 x 147 750 kr = 57 622 kr 
Totalt   147 750 kr 
Rörligt bidrag 
Förutom grundbidrag består bidragsmodellen av rörligt bidrag på 25 % av det 
totala bidragsbeloppet (49 250 kr). Den rörliga bidragsdelen innehåller två delar, 
förstärkningsbidrag (baserat på dels deltagare med funktionsvariaton och dels 
utrikesfödda deltagare med stödbehov i svenska) samt verksamhetsrelaterat bidrag 
(baserat på dels antal studietimmar och dels antal unika deltagare). 
 
Förstärkningsbidrag 
Förstärkningsbidraget uppgår till 6 % av det totala bidraget. För Aneby kommuns 
del innebär det att förstärkningsbidraget utgörs av 11 820 kr. (0,06 x 197 000 kr = 
11 820 kr). Av dessa avsätts 2/3 (7 880 kr) till verksamhet med deltagare som har 
funktionsvariationer och 1/3 (3 940 kr) till verksamhet med deltagare som är 
utrikesfödda och har behov av språkligt stöd i svenska. 
Förstärkningsbidrag del 1 - verksamhet som har deltagare med 
funktionsvariationer 
ABF 0 kr  
Bilda 0 kr 
Medborgarskolan 489 kr 
NBV 0 kr 
Sensus 0 kr 
Studiefrämjandet 0 kr  
SV 7 391 kr 
Totalt 7 880 kr  
 
Förstärkningsbidrag del 2 - verksamhet med deltagare som är utrikesfödda 
och har behov av språkligt stöd i svenska 
ABF 0 kr  
Bilda 0 kr 
Medborgarskolan 2 766 kr 
NBV 0 kr 
Sensus 0 kr 
Studiefrämjandet 84 kr  
SV 1 090 kr 
Totalt 3 940 kr 
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Verksamhetsrelaterat bidrag 
Den verksamhetsrelaterade delen av bidraget uppgår till 19 % av det totala 
bidraget i enlighet med Folkbildningsrådets rekommendation. Denna summa 
delas upp i två delar. Den största delen, 14 %, fördelas utifrån bidragsberättigade 
studietimmar där studiecirklar (värde 1 studietimme), annan 
folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme) och kulturprogram (värde 9 
studietimmar) ingår. (0,14 x 197 000 kr = 27 580 kr). 5 % av det totala bidraget 
fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirklar. (0,05 x 197 000 kr = 9 850 
kr). Summan för respektive förbunds bidragsberättigade timmar finns i SCB:s 
statistik. 
Verksamhetsrelaterat bidrag del 1 – fördelat per studietimmar 
 Berättigade Bidragssumma 
 studietimmar  
ABF 304  1 767 kr  
Bilda 274  1 593 kr 
Medborgarskolan 1 135 6 599 kr 
NBV 97  564 kr 
Sensus 11  64 kr 
Studiefrämjandet 242  1 407 kr 
SV 2 681 15 586 kr 
Totalt 4 744 27 580 kr 
 
Återstående del av totalbidraget, 5 %, delas som tidigare nämnts ut till förbunden 
utifrån antalet unika deltagare i studiecirklar. Statistik över antalet unika deltagare 
är hämtad ur SCB:s statistik.  
 
Verksamhetsrelaterat bidrag del 2 – fördelat per unika deltagare 
 Antal unika delt Bidragssumma 
ABF 92  1 915 kr  
Bilda 30  625 kr 
Medborgarskolan 12  250 kr 
NBV 5  106 kr 
Sensus 0  0 kr 
Studiefrämjandet 54  1 124 kr 
SV 280  5 830 kr 
Totalt 473  9 850 kr 
Sammanfattning rörlig del av bidraget 

 Funktionsvariation Utrikesfödda Studietimmar Unika delt Totalt 
ABF 0 0 1 767 1 915 3 682 
Bilda 0 0 1 593 625 2 218 
Medborgarskolan 489 2 766 6 599 250 10 104 
NBV 0 0 564 106 670 
Sensus 0 0 64 0 64 
Studiefrämjandet 0 84 1 407 1 124 2 615 
SV 7391 1 090 15 586 5 830 29 897 
Totalt 7 880 3 940 27 580 9 850 49 250 
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Totalt erhållet bidrag för respektive studieförbund 
 Grundbidrag Rörligt bidrag Totalt 

ABF 51 712 kr 3 682 kr 55 394 kr 
Bilda 17 730 kr 2 218 kr 19 948 kr 
Medborgarskolan 7 387 kr 10 104 kr 17 491 kr 
NBV 4 433 kr 670 kr 5 103 kr 
Sensus 4 433 kr 64 kr 4 497 kr 
Studiefrämjandet 4 433 kr 2 615 kr 7 048 kr 
SV 57 622 kr 29 897 kr 87 519 kr 
Totalt 147 750 kr 49 250 kr 197 000 kr 

 
Barn- och utbildningsutskottets ordförande Irene Oskarsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Ansökningar från resp studieförbund med redovisning av förbundets verksamhet. 

Statistik hämtad från SCB:s hemsida avseende studieförbundens verksamhet i 
Aneby kommun 2020.  

Folkbildningsrådets fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbund, gällande 
från 2013, fastställd 2012-12-12. 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-30 
      

Beslutet skickas till 
Näringslivs- och fritidsansvarig 
Ekonomichef

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-09-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BUU § 67 Pedagogiskt bokslut 
Dnr KS 2021/373 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att besluta godkänna och överlämna pedagogiskt bokslut 2020/2021 för Barn- 
och utbildningsavdelningen till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Barn och utbildningsutskottet har beslutat att varje år upprätta ett pedagogiskt 
bokslut från våra förskolor och skolor.  

Syftet med det pedagogiska bokslutet är att lyfta fram de slutsatser som 
verksamheten dragit kring kvalitet och måluppfyllelse samt ge förslag på möjliga 
åtgärder som bör vidtas för att utveckla och förbättra kvalitén i grunduppdraget. 
Slutsatserna och förslagen kan sedan föras i dialog med politiken, som ansvarar 
för att prioritera och besluta om vilka mål som skall gälla för att utveckla 
verksamheten. 

Detta är första året som Barn och utbildningsavdelningen upprättar ett 
pedagogiskt bokslut.  Inför läsåret 20/21 infördes en ny kvalitetsmall som 
förskolor och skolor skall redovisa utifrån. Vi ser att denna mall behöver 
implementeras ytterligare för att få en god gemensam analys att bygga vidare 
kring. Slutsatserna och förslagen ska sedan ligga till grund för de mål som skall 
gälla för att utveckla verksamheten. Slutsatserna ska också användas i den 
övergripande dialogen för kommunens arbete med verksamhets och 
investeringsplan. 

Skolchef Rosie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Pedagogiskt bokslut 2020/2021 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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BUU § 68 Delårsbokslut 2021 för barn- och 
utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna delårsbokslut 2021 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess 
enheter. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningens utfall efter augusti månad är 138 082 tkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse om 4 345 tkr för perioden. Helårsprognosen för avdelningen är 204 828 
tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 4 569 tkr. 

 
 
Grundskolan inklusive kultur och fritid beräknar en avvikelse på minus 1459 tkr. 
Gymnasiet inklusive vuxen utbildningarna beräknar en avvikelse på minus 3110 
tkr. 
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Åtgärden med anledning av det ekonomiska läget 

Vi gör enbart göra visstidsanställningar tom 21-12-31 för att kunna följa upp och 
hantera lönekostnaderna inför kommande budgetår.  

Vi gör en noggrann planering av förskolans kapacitet till januari månad 2021 samt 
ser över upptagningsområdena till grundskolorna inför läsåret 2022/2023.  

De flesta nystartsjobb som går ut i samband med sommaren och hösten 2021 
kommer inte att förlängas - ca 6–7 där personer med annat modersmål är 
familjeförsörjare.  

Den organisation som funnits som stöd för nyanländas lärande minskar. I 
dagsläget består den endast av en förberedelseklass på Furulidskolan med ca 100% 
tjänst.  

Justering av Ledningsorganisationen med en minskning på 100% skolledartjänst. 

Skolchef Rosie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Delårsrapport 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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BUU § 69 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- Utökad tid i förskolan 
Ett beslut har fattats kring utökad tid i förskolan. 
 
- Kränkande behandling 
Två nya ärenden har inkommit och två ärenden har avslutats. 
 
- Uppföljning av lokalfrågor 
Två fastighetsronder har genomförts, en på Furulidsskolan och en på Frinnaryds 
förskola. Tillbyggnad av nya toaletter, skötbord och ett omklädningsrum planeras. Ett 
staket kommer att dras om för att höja säkerheten på skolgården på Frinnaryds 
förskola. Tidsplanen för renoveringen av Parkskolan ser ut att hålla. Skadegörelsen vid 
Tallbackaskolan diskuteras. Vad gäller Vireda skola har ingen ny information sedan 
förra sammanträdet tillkommit. 
 
- Gymnasiet 
Utredning kring gymnasiet har inletts. Förutsättningarna för utredning är att se om det 
finns möjlighet att samverka kring gymnasiet på Höglandet. Utredningen förväntas 
vara klar i mars. 
 
- Information från verksamheterna till huvudmannen 
Inget att informera om utöver vad som täckts av andra punkter på dagens 
sammanträde. 
 
- Covid-19 
Vaccination av 12 – 16 åringar ska inledas. Vaccinationen ska förläggas till skolorna, 
och i Aneby kommer det att ske på Furulidsskolan. Elevhälsan har fått i uppgift att 
samverka med regionen i ärendet. Regionen ansvarar för vaccineringen, och 
kommunen ansvarar bland annat för att tillhandahålla lokaler. 
 
- Kontaktpolitikerna  
Kontaktpolitikernas verksamhetsbesök har inte kunnat genomföras på grund av den 
rådande pandemin. Kontakt med respektive rektor har gjorts. Vid dagens 
sammanträde redovisar tre ledamöter och övriga återkommer på nästa utskott. 
Verksamhetsbesök kommer att genomföras när omständigheterna tillåter. 
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BUU § 70 Anmälningsärenden 
 
Ärendebeskrivning  
Fanns inga anmälningsärenden att anmäla. 
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BUU § 71 Delegationsbeslut 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för 2021-08-01 – 2021-08-31 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-
08-01 – 2021-08-31. 
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