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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 86 Fritid 
Dnr KS 2021/494 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Skolchef Rosemarie Segersson informerar om kommande förändringar inom 
fritid. Chefskapet kommer övergå till kultur- och bibliotekschef Gunilla Crona. 

Fritids- och näringslivsansvarig Ola Gustavsson berättar om kommunens 
fritidsarbete. Han beskriver också det rika utbud av aktiviteter som är 
föreningsdrivna. I Aneby kommun äger och driver föreningarna 
idrottsanläggningarna, undantaget är simhall FB-hallen och Furulidshallen. 
Kommunen äger också lokalerna där Träningsverket är, men det drivs av en 
förening.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 87 Befolkningsutveckling 
Dnr KS 2021/495 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsansvarig Ola Gustafsson berättar om befolkningsutvecklingen i Aneby 
kommun under de senaste åren och den befolkningsprognos som nu finns för 
perioden fram till 2030. För förskola och grundskola innebär detta utmaningar när 
barnantalet växer.  
De åldersgrupper som står för störst in- respektive utflytt i kommunen redovisas. 
Aneby kommuns fördelar, möjligheter och utmaningar diskuteras som exempelvis 
stambana och allmänna kommunikationer, lediga tomter till försäljning samt 
utbildningsmöjligheter inom både grundskola och vidareutbildning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 88 Ekonomisk månadsuppföljning 
november 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna budgetuppföljningen samt prognosen för november 2021 respektive 
helåret 2021. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsavdelningen beräknar en prognosavvikelse på -5 248 tkr för 
helåret. Prognosen kvarstår från oktober månad. Avvikelsen för perioden är -4 
669 tkr.  
Grundskolan inklusive kultur och fritid beräknar en prognosavvikelse på -1 733 
tkr. Prognosen kvarstår från oktober månad.  
 
Fritidshem: Prognosavvikelse för helåret -390 tkr.  
Förskola: Prognosavvikelse för helåret +1 295 tkr. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter har ökat något. Det positiva resultatet beror även till stor del 
på att andelen behöriga förskollärare är lägre än beslutad fördelning. Tjänster har 
tillsatts med obehöriga lärare. Målet vad gäller fördelning är 66/34. Vi ser också 
att vissa tjänster inte tillsatts trots att behov finns.  
Förskoleklass: Prognosavvikelsen för helåret +230 tkr.  
Grundskola: Prognosavvikelse för helåret -4 593 tkr. Avvikelsen beror på ökade 
lönekostnader för vikarier samt resurspersoner till elever i behov av extra stöd 
enligt skollagen och medicinska behov. Vi har fått några inflyttningar av elever till 
vår kommun, elever med stora behov som skolan behöver åtgärda. Vi ser inte 
kortsiktigt hur vi kan ge detta stöd inom budget utan här behövs ett längre 
förebyggande arbete som på sikt kan minska kostnader för elever i behov av extra 
stöd. Kostnaderna för administrativa tjänster och systemkostnader har ökat. Ett 
projektbidrag från skolverket uteblev pga att vi inte uppnådde kriterierna som 
krävdes. Detta påverkade löner.  
Grundsärskola: Prognosavvikelse +1 090 tkr.  
Kulturskola: Prognosavvikelse för helåret +105 tkr. Statliga medel påverkar 
utfallet positivt.  
Kultur/Bibliotek: Prognosavvikelse för helåret +650 tkr. Statliga medel påverkar 
utfallet positivt.  
Fritid: Prognosavvikelse för helåret -270 tkr. Framförallt är det lägre intäkter för 
fritidsanläggningarna under våren på grund av pandemin.  
Öppen förskola: Prognosavvikelse +150 tkr.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Gymnasiet inklusive vuxen utbildningarna, beräknar en prognosavvikelse på -3 
515 tkr. Prognosen kvarstår från oktober månad.  
Gymnasieskola: Prognosavvikelse för helåret -2 870 tkr. Kostnaderna avser 
gymnasieutbildningar och skolskjutsar. med bla utökning av taxiresor för en elev. 
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 -960 tkr. Även här beror det 
negativa utfallet på gymnasieutbildningar och skolskjutsar.  
Vuxenutbildning: Prognosavvikelsen för helåret är +736 tkr. Beräknade statliga 
ersättningar som återsöks.  
Högskolan Höglandet: Prognosavvikelse -21 tkr.  
Svenska för invandrare: Prognosavvikelsen för helåret är -400 tkr. Avvikelsen 
beror på utökning av tjänst på 40% som delvis kommer att kunna balanseras med 
återsökta medel från staten. 
 
Vi ser att den effekt vi förväntat av åtgärder inte gett det önskade resultatet. 
Grundskolans underskott -4 593 tkr. ligger helt och håller på tjänster. Ett 
budgeterat bidrag om ca 2 miljoner kronor har inte fallit ut. Det har bidragit till ett 
underskott i skolornas personalbudget. Vi har också utökat tjänster för elever i 
behov av särskilt stöd. Dels för medicinskt stöd men också socialt och 
pedagogiskt. Då vi har en minimal elevhälsa där de olika funktioner inte räcker till 
påverkar det skolornas förebyggande arbete. Det gör att vi i de kommande åren 
måste växla om och satsa på de förebyggande och främjande insatserna i tidig 
ålder.  
För att få en budget i balans behöver grundskolan avsluta lärartjänster vilket ger 
stora barngrupper som inte ryms i våra undervisningslokaler alternativt ta bort alla 
stödresurser till enskilda elever. Detta gör att vi inte kan garantera den 
undervisning som eleverna har rätt till enligt skollagen. Barn och 
utbildningsavdelningen behöver göra en stor genomlysning kring alla resurser och 
under våren 2022 ta fram förslag kring åtgärder samt göra en konsekvensanalys 
utifrån dem. 
 
Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning november 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 89 Verksamhetsfördjupning under 2022 
Dnr KS 2021/493 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen  
 
att besluta om verksamhetsfördjupningar under 2022 enligt bifogat förslag. 
 
Ärendebeskrivning  
Inför varje möte i Barn- och utbildningsavdelningens utskott kommer det under 
2022 göras en verksamhetsfördjupning. 

Tillsammans med vår dialogdag och verksamhetsbesöken skapas en fördjupad 
kunskap om avdelningens olika verksamheter.  

Verksamhetsåret 2022 kommer således innehålla nedanstående 
verksamhetsfördjupningar i samband med utskottets ordinarie sammanträden. 

26 januari: Långsiktig planering utifrån befolkningstillväxt 
23 februari:. Utskottet har sitt sammanträde i Tallbackaskolan. Rundvandring i 
skola och förskola 
22 mars: Dialogförmiddag med rektorerna  
26 april: Aneby lärcentrum (sammaträder hålls i Blåljushuset) 
17 maj: Vireda skola. Vireda skolas fortsatta tillbyggnad 
15 juni: Gymnasieskolan- antagning samt uppföljning från utredningen 
”Gemensam gymnasieskola på Höglandet” 
23 augusti: Pedagogiskt bokslut 
20 september: Kulturskolan/Biblioteket 
18 oktober: Uppföljning från verksamhetsbesöken  
22 november: Fritid 
14 december: Elevhälsa 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 90 Informationsärenden 
 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling: 
Det finns inga pågående kränkningsärenden. 

Uppföljning av lokalfrågor: 
Sunhult skola beräknas vara klart för åter inflyttning kring sportlovet. 

Information från verksamheterna till huvudmannen: 
Ärendet utgår från mötet. 

Covid-19: 
I dagsläget finns inga bekräftade covid-19 fall inom verksamheterna. Däremot 
ökar spridningen av andra smittsjukdomar som vinterkräksjukan och 
luftrörsinfektioner.  

Praktiknära forskning: 
Skolchef Ros-Marie Segersson informerar om att Aneby kommun har anmält 
intresse för att delta i praktiknära forskning , ett nationellt projekt. 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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BUU § 91 Anmälningsärenden 
 

Ärendebeskrivning  
Finns inga ärenden att anmäla. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 92 Delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning  
Det finns inga delegationsbeslut att anmäla.  
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