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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 30 Reviderad Biblioteksplan 
Dnr KS 2021/184 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 

 att godkänna Aneby kommuns biblioteksplan för åren 2021–2025 
  
Ärendebeskrivning  
Kulturchef Gunilla Crona redogör för biblioteksplanen. 

Biblioteksplanen för Aneby kommun är ett styrande dokument för kommunens 
biblioteksverksamhet och är uppdelad i ett avsnitt som berör folkbibliotek och ett 
avsnitt som berör skolbibliotek. 
Syftet med en biblioteksplan är, förutom att uppfylla bibliotekslagens krav på en 
kommunal biblioteksplan, att tydliggöra bibliotekens uppdrag och understryka 
vikten av en aktiv biblioteksverksamhet med invånare och användare i fokus.. 
Handlingsplanen bygger på nedanstående nio mål, där punkterna 6-7 är nya i 
planen.   

1. Folkbiblioteket i Aneby ska vara tillgängligt för alla. 
2. Folkbiblioteket i Aneby ska nå nya användare. 
3. Folkbiblioteket i Aneby ska ha kompetent personal som ger ett gott 

bemötande. 
4. Folkbiblioteket i Aneby ska verka för kreativitet, inspiration och 

reflektion. 
5. Aneby kommun ska arbeta läsfrämjande och språkutvecklande. 
6. Folkbiblioteket i Aneby ska underlätta och verka för 

kunskapsinhämtning, informationssökande och ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

7. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta med digital utveckling med 
användaren i fokus 

8. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta aktivt för barn och ungdomar. 
9. Folkbiblioteket i Aneby ska ha en god verksamhet för sina prioriterade 

grupper 

I Aneby kommun finns fem grundskolor, som gemensamt innefattar årskurs F-9.                         
Enligt skollagen och bibliotekslagen ska alla elever, i bland annat grundskolan och 
grundsärskolan, ha tillgång till skolbibliotek                                           
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
- Förslag till biblioteksplan 2021-2025 
- Biblioteksplan 2016-2020 
      

 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

BUU § 31 Samhällsorienteringsplan 
Dnr KS 2021/185 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Samhällsorienteringsplan för Aneby kommun 
 
Ärendebeskrivning  
Enhetschef Kent Bohman redogör för samhällsorienteringsplanen. 

Samhällsorientering är en av tre delar som ska ingå i den nyanländes 
etableringsplan. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas 
etablering i arbets- och samhällslivet och ska ge en grundläggande förståelse för 
det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.  
Det finns även en del som heter Hälsokommunikation som från och med hösten 
2017 ingår i samhällsorienteringen som Aneby kommun erbjuder.  
Från och med 1 februari 2020 finns ett regeringsbeslut på att samtliga kommuner 
ska erbjuda totalt 100 timmar samhällsorientering istället för det tidigare kravet på 
60 timmar. 
Innehållet i Samhällsinformationsutbildningen följer de åtta delarna som 
regeringen fastslagit i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare. Innehållet i Hälsokommunikationsutbildningen följer de sju 
delar som också anges i förordningen. 
Samhällsorienteringen sker så långt det är möjligt i egen regi i Aneby. De 
samhällskommunikatörer som länets kommuner utbildar ska tillgodose behovet av 
samhällsorientering på modersmål. Samhällskommunikatören bedriver 
undervisningen i dialogform för de som deltar i en av kommunerna lokalt 
anordnad utbildning. De deltagare som gör sin utbildning där kommunen 
samordnar har materialet i bokform som Studieförbundet vuxenskolan kopplat till 
uppdraget har tagit fram. All undervisning inom samhällsorientering sker i 
dialogform. 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
- Samhällsorienteringsplan  
      

 
Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 32 Plan för Kommunens aktivitetsansvar 
för unga 
Dnr KS 2021/186 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna, Handlingsplan med rutiner för Kommunalt aktivitets ansvar (KAA) 
i Aneby kommun. 

Ärendebeskrivning  
Rektor Michael Berg redogör för handlingsplanen. 
Den 1 januari 2015 gjordes en ändring i skollagen som innebär att en 
hemkommun löpande under året ska hålla sig informerad om hur ungdomarna i 
kommunen, som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är sysselsatta. 
Aktivitetsansvaret samverkar ofta med andra kommunala förvaltningar och 
myndigheter gällande ungdomar i målgruppen. Socialtjänst, arbetsförmedling, vård 
och omsorg (LSS), skola och psykiatrin är vanliga samverkansparter. När det gäller 
samverkan med gymnasieskolor, där ungdomar skrivna i Aneby kommun 
studerar, är det skolornas respektive rutiner för att rapportera oroande frånvaro 
och studieavbrott till hemkommunen som styr hur samverkan ser ut. 
Aktivitetsansvaret tar också kontakt med skolor för att det ska vara tydligt för 
skolorna till vem de ska rapportera. Samverkan med övriga kommunala 
förvaltningar sker alltid då en ungdom är aktuell inom fler förvaltningar. 
Gemensamma planeringar görs, här bjuds också arbetsförmedling och psykiatri 
eller annan relevant samverkanspart med vid behov.  

 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2020-04-13 
- Handlingsplan med rutiner för Kommunalt aktivitets ansvar. 
      

 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 33 Budgetuppföljning 
Dnr KS 2021-6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors redogör för budgetuppföljningen för mars 2021.  
Avvikelsen beträffande grundskola och kultur och fritid beräknas till minus  
200 000 kr.  
Om möjligt kommer det innebära ett plus minus noll resultat vid årets slut. 
Gymnasiekostnaderna kommer att vara svåra att påverka men en förhoppning är 
att höstens IKE avgifter blir något lägre då våra utbildningskommuner aviserat en 
något lägre utbildningskostnad.  
  

Beslutsunderlag  
- Månadsuppföljning  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 34 Budget 2022 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Irene Oskarsson och skolchef Bosse Rofors ger en kort redogörelse 
för budgetberedningens arbete med budget 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 35 Covid-19 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors redogör för läget avseende Covid-19. 
Förskolan Savannen är stängd till och med torsdag 21 april, för att förhindra 
smittspridning. 
I övrigt är trenden att smittspridningen minskar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 36 Arbetsmarknadsfrågor/Lokal 
överenskommelse 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Bosse Rofors informerar angående horisontellt arbete inom barn- och 
utbildningsavdelningen, och tillsammans med sociala avdelningen.  
Aneby har goda möjligheter att samarbeta via Framtid för unga i Aneby kommun 
(FUA), Kommunens aktivitetsansvar (KAA),  Kommunens vuxna aktivitetsansvar 
(KVAA) och Arbetsförmedlingens utbildingskoordinator till fördel för individen 
att komma i arbete och mot självförsörjning. 
Skolchefen tror att Arbetsförmedlingen inom kort kommer att köpa tjänster av 
kommunerna. Kommunen i sig själv känner sina invånare och kan med god 
horisontell samverkan åstadkomma processer som är marknadsmässiga. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 37 Informationsärenden 
Dnr KS 2021-22 

- Kränkande behandling 
Kränkningar har förekommit i mindre skala på låg och mellanstadiet. På 
mellanstadiet har kränkningar av mer allvarlig art inträffat på fritiden vilket har 
anmälts till såväl polisen som socialtjänsten. 

- Information från verksamheten till huvudmannen 
Karl-Johan Rosén har sagt upp sig från sin tjänst som rektor på Furulidskolan. 
Extern annonsering och tidplan för intervjuer som skall leda till 
anställningserbjudande har påbörjats i samverkan med avdelningens 
ledningsgrupp och fackliga företrädare samt kommunens HR-avdelning 

Avdelningens ledningsorganisation ses också över dels statistikmässigt gällande 
antalet underställda och barn/elever  men även verksamhetsansvar. 
Försök görs att iakttaga elevströmningar såväl i nutid som ett par år framåt, att 
väga in i ledningsorganisationens förändrade utseende. 

Som en del i förebyggande arbete för att främja ökad fysisk aktivitet planerar barn 
och utbildningsavdelningen för att starta Sportis i augusti. Sportis är en 
kostnadsfri, ledarledd öppen verksamsamhet en eftermiddag i veckan som riktar 
sig mot år 4-5 med inriktning mot rörelse och fysik aktivitet.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 37 Samverkan på Höglandet” avseende 
gymnasiesamverkan i Höglandsförbundet 
Dnr KS 2021-22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Skolchefer på Höglandet föreslår att samtliga kommuner samlar sin 
gymnasieverksamhet i ett gymnasieförbund liggande under Höglandsförbundet. 
Samtliga kommuner medför sina budgetar in i ett kommande förbund. Tranås är 
intresserade att deltaga samtidigt som de samarbetar med Östsam. Statlige 
gymnasieutredare Lars Stjernqvist tillfrågas som utredare med uppdrag att  
”Skapa en utbildning till förmån för elevens lärande med modern teknik och god 
ekonomisk hushållning”. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 39 Redovisning av delegationsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för 2021-03-31 – 2021-03-31 till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2010-06-08 § 92 Om delegation 
anmäler, skolchef, rektorer och enhetschefer fattade beslut under tiden   
för 2021-03-31 – 2021-03-31 
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 Sammanträdesdatum 
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BUU § 40 Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021-19 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att ärendet är anmält  

Ärendebeskrivning  
- ”Hur blev det med skolmiljarden?” 
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