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BUU § 78 Budget 2022 del 2 för barn- och 
utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2021/450 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna Budget del 2 avseende Barn- och utbildningsavdelningens styrkort 
2022, samt 

att överlämna budget del 2 avseende Barn- och utbildningsavdelningens styrkort 
2022 till kommunstyrelsen för fastställande. 

Ärendebeskrivning  
Underlag rörande rubricerat ärende, budget del 2, 2022 bifogas genom utdrag ur 
Aneby kommuns uppföljningssystem för balanserade styrkort dokumenterat i 
Stratsys samt avdelningens tilldelade ekonomiska ram från vårens beslut i 
Kommunstyrelsen.  

Under 2021 års såväl planering som beslut angående ramtilldelning för 2022 sker 
ett processarbete som avslutas med beslut i Aneby kommuns fullmäktige. 

De budgeterade medel för Barn- och utbildningen som då beslutas hanteras 
internt inom avdelningen och utifrån tilldelade medel sker en resursfördelning per 
ansvar och per verksamhet. 

En resursfördelning som bygger på såväl antalet barn/elever i våra verksamheter 
som resultat av genomförda aktiviteter men även i förhållande till barn i behov av 
särskilt stöd.  

Avdelningens tilldelade ekonomiska ram bifogas. 

Inför budgetåret 2021 genomförde avdelningen de åtgärden som vidtagits för att 
få en budget i balans. Det innebar att samtidigt som barn och elevantalet ökade 
genomfördes en besparing i de budgetmedel avdelningen hade för sin verksamhet. 
Besparingen innebar en minskning med 15 medarbetare.  Under 2021 
genomfördes ytterligare besparingar i verksamheten vilket bland annat medförde 
högre arbetsbelastning och större personalansvar för några av våra skolledare samt 
minskat stöd till elever.  

Vi ser stora utmaningar i att klara budget inom ram för 2022. De förändringar 
som skall utredas kring vad gäller gemensam organisation inom Höglandet kring 
gymnasieskolan genererar inga minskade kostnader i närtid för Aneby kommun. 
Vi kan inte påverka våra kostnader då vi har ett fritt val vad gäller gymnasielinjer 
och studieorter. 

Ökning av barn och elevantal 
Då vi ser ett ökat elevantal samt ökat antal barn i våra förskolor framöver börjar 
vi blicka framåt vad gäller upptagningsområden samt utöka och omstrukturera 
våra verksamhetslokaler. I vår kapacitetsanalys har vi identifierat de skolor och 
förskolor där vi kan se en möjlighet i att skapa nya avdelningar samt tillföra extra 
lokaler i ett långsiktigt perspektiv. För att göra det ekonomiskt hållbart gör vi det i 
samverkan med skolmåltid och städ för att kunna maximera de resurser vi har. 
Dock ser vi att ett behov av utökad förskolekapacitet men även utveckling av våra 
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grundskolor i ytterområdena och på Parkskolan för att efter hand även nå 
Furulidskolans 6-9 verksamhet med mer yta för undervisning. 
 
Digitala verktyg 
För att kunna hålla en god standard på våra digitala verktyg kommer vi att växla 
över mot ett leasingavtal för våra datorer och Ipads. Detta gör det både enklare 
vad gäller service och underhåll men också i förlängningen större träffsäkerhet vad 
gäller budget.Vi byter ut enheterna succesivt då de skall tas ur bruk. Vi kommer 
att fortsätta köpa Chromebooks till elever åk 6-9. Övriga kommer vi att leasa på 
ett fyraårsavtal. 

Elevhälsa 
Den slimmade organisation vad gäller elevhälsa har stora utmaningar framöver. 
Det pågår ett gott arbete med att säkerställa extra stöd men vi ser att vi arbetar på 
marginalen vilket gör att de personer vi har i vår elevhälsa utför arbete i den grad 
som inte är hållbart över tid. Vi behöver utvidga vår elevhälsa med några 
kompetenser. Det vi främst ser är en utökad tjänst som kurator samt 
specialpedagog. En omfördelning inom ram innebär än större barngrupper samt 
större elevgrupper. Idag arbetar vår elevhälsa till största delen åtgärdande vilket 
inte är tillfredsställande utan vi behöver växla om till det åtgärdande och 
förebyggande arbetet. En konsekvens av att elevhälsan inte är rätt dimensionerad 
gör att vi fått ett ökat behov av elevassistenter. Det krävs kunskap och stöd kring 
organisation och undervisning för dessa elever vilket en stark elevhälsa ger bättre 
förutsättningar för. Här krävs dels vissa omprioriteringar men också ökade 
resurser. 

FUA 
Vi behöver utveckla modellen mellan BUA och SOA kallad FUA-"Framtid för 
unga i Aneby". Ett förbyggande arbete som i ekonomiska termer ger en 
retardation av utgifter i båda avdelningarna men ingen av parterna har fått ta del 
av någon gemensam ekonomisk politisk satsning i nämnvärd omfattning. 

Lärcentrum 
Inom ramen för SAMSA behöver vi hitta lösningar kring personalkostnader om vi 
skall fortsätta hålla en god nivå för att hjälpa och coacha medborgare till egen 
försörjning och vidare utbildning. Då det är hela kommunens angelägenhet att vi 
hjälper människor att inte hamna i försörjningsstöd behövs en övergripande 
satsning kring Lärcentrums verksamhet. Arbetsförmedlingens delaktighet hänger 
på en skör tråd då vi inte vet vilka satsningar de kommer att göra i framtiden på 
lokal nivå. 

Hållbart ledarskap 
Under 2021 gjordes en omorganisation i samband med besparingsåtgärder. Detta 
har inneburit att två av våra skolledare har ett utökat uppdrag med ett 
medarbetarantal högt över vad som är rimligt. I samband med arbetet kring HÖK 
21 skall vi se över skolledares uppdrag för att få en rimlig arbetsbelastning samt 
hållbar arbetsmiljö. Rektors uppdrag är stark knutet till god kvalitetsutveckling 
och hög måluppfyllelse. Ett nära ledarskap främjar god utveckling inom dessa 
områden. Vi ser det därför ytterst viktigt att skapa en hållbar ledarorganisation 
vilket kommer att innebära utökning av tjänst, antingen administrativt eller 
ledningsansvar. 

Den totala verksamheten för BUA befarar fortsätta gå med ett underskott under 
2022 och vi ser att grundskolans verksamhet behöver utforma en annan 
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organisation för att säkerställa en god kvalite på verksamheten. En stor 
osäkerhetsfaktor är vårt beroende av statliga medel, i huvudsak från Skolverket, 
och vad som i verkligheten blir tilldelat till avdelningen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Budget del 2 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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BUU § 79 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Den sammanfattade prognosen för Barn- och utbildningsavdelningen pekar på ett 
underskott av 5248 tkr. 

Underlag rörande rubricerat ärende beslut avseende budgetuppföljning Barn- och 
utbildningsavdelningen per oktober 2021 har gjorts som dels en avstämning per 
oktober, dels som en prognos för utfallet per helår. 

 

Grundskolans underskott beror på ökade personalkostnader. Ett budgeterat 
bidrag om ca 2 milj kronor har inte fallit ut. Det har medfört ett underskott i 
skolornas personalbudget. Vi har också utökat tjänster för elever i behov av 
särskilt stöd. Dels för medicinskt stöd, dels 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 de kommande åren måste växla om och satsa 
på de förebyggande och främjande insatserna i tidig ålder. För att kunna göra en 
synvända krävs vissa insatser i ett initialt skede som kräver ökade resurser. Vi 
kommer även att knyta kontakt med forskare på ett av våra lärosäten för att 
kvalitetssäkra vårt arbete i omställningen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Månadsuppföljning oktober 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

lön_kost_intäkt Utfall Budget Avvikelse % Budget Prognosavvikelse

Intäkter -24 969 1 -17 313 7 656 44% -20 775 6 815

Personalkostnader 118 897 -8 111 693 -7 204 -6% 134 046 -5 307

Övriga kostnader 79 233 -8 74 280 -4 953 -7% 89 168 -6 756

Totalt 173 162 168 660 -4 501 -3% 202 439 -5 248

Ack. 202101 - 202110 Helår 2021
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BUU § 80 Biblioteks- och kulturfrågor samt 
samarbete kring kulturskolan 
Dnr KS 2019/21 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kulturchef Gunilla Crona informerar och gör en nulägesskildring av 
verksamheten inom hennes ansvarsområden. 

Kulturskolan 
Kulturskolan har hittills under 2021 genomför 30 arrangemang. Kulturskolan har 
inlett ett samarbete med Furulidsskolan, med arbetsnamnet Skapande skola. 
Samarbetet fokuserar på värdegrundsarbete, och arbetar med musik och musikaler 
i fokus. Kulturskolan undervisar också på skolorna runtom i kommunen, för att se 
till att tillgängligheten ska vara god var eleverna än bor. Kulturskolan kommer i 
februari att rustas upp och målas om av Stiftelsen Aneby bostäder. 

Biblioteket 
Den tekniska installationen av ”mer öppet” kommer att påbörjas inom kort. 
Tanken var att det skulle installeras tidigare, men på grund av avsaknad av vissa 
komponenter och försenade leveranser har det skjutits upp. I dagsläget finns det 
2000 användare av mer öppet i kommunen, vilket är en väsentlig andel av 
medborgarna med tanke på att de under 18 år inte kan ansluta sig. Den 8 
december kommer författaren, professorn och ledamoten i Svenska Akademien 
Åsa Wikforss föreläsa om demokrati. Alla folkbibliotek i Jönköpings län har fått 
en utmärkelse av Region Jönköpings län för det arbete som biblioteken har gjort 
under pandemin. Aneby bibliotek är det enda biblioteket i länet där utlåningen av 
böcker till barn och unga har ökat under det senaste året. Nya 
depositionsbibliotek har startats på olika arbetsplatser och verksamheter i 
kommunen. 

Kultur 
Fritids- och näringslivsansvarig Ola Gustafsson och kulturchef Gunilla Crona 
kommer att träffa företrädare från 25 kulturföreningar i kommunen. Syftet är att 
främja kulturlivet i kommunen, och motverka att olika evenemang krockar. 
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BUU § 81 Attestliggare inom barn- och 
utbildningsavdelningen 2021 
Dnr KS 2021/454 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

att anta upprättad attestliggare för 2022 enligt bilaga för Barn och 
utbildningsavdelningen, samt 

att ge ekonomichefen rätt att vid personalförändringar fatta beslut om 
förändringar i attestliggare under budgetåret 2022. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente för kommunen 14 
oktober 2019. Målsättningen med reglementet är att bidra till en tillräcklig intern 
kontroll utifrån kommunallagen, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka 
oegentligheter, säkra rättvisande räkenskaper samt säkerställa att ekonomiska 
händelser är korrekta avseende beställning, prestation, bokföringsunderlag, 
betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. 

Varje transaktion skall attesteras med en granskningsattest och en beslutsattest. 
Nämnderna utser årligen attestanter samt ersättare för dessa. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Attestliggare barn- och utbildningsavdelningen 

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Ekonomichef
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BUU § 82 Kommande läsårstider 2022 
Dnr KS 2020/704 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att besluta läsårstider för 2022/2023 enligt bifogat förslag. 
Ärendebeskrivning  
Läsårstiderna bestäms av den egna kommunen och följer Skolförordningen SFS 
nr: 2011:185 Utbildningsdepartementet. 

Förordningstexten i kapitel 3 handlar om lärotider och anger att: 

 Läsåret skall innehålla minst 178 dagar för elever och minst 12 lovdagar 
skall ingå 

 Maximalt skall läsåret innehålla 5 studiedagar/utvecklingsdagar för 
personalen. 

 Läsåret skall starta i augusti och avslutas i juni. 

 I Aneby används utvecklingsdagarna löpande under hela läsåret. 

Dessutom redovisas planeringsdagar för fritidshemmet och förskolan under 
läsåret som vid dessa tillfällen stänger sin verksamhet.  

Vuxenutbildningen verksamhetsår styrs av regler utifrån CSN samt 
försörjningsstöd. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 
Läsårstider 2022/2023 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef
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BUU § 83 Informationsärenden 
Dnr KS 2021/22 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- Kränkande behandling 
Tre nya ärenden har inkommit. 
 
- Uppföljning av lokalfrågor 
Ärendet utgår från mötet. 
 
- Information från verksamheterna till huvudmannen 
Ärendet utgår från mötet. 
 
- Covid-19 
Antalet covid-19 ärenden ökar i kommunen, likaså ökar spridningen av andra 
smittsjukdomar. Detta innebär en högre grad av sjukfrånvaro samt VAB.  
 
- Verksamhetsbesök 
Tommy Gustafsson informerar om genomfört verksamhetsbesök på 
Tallbackaskolan. 
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BUU § 84 Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning  
Fanns inga ärenden att anmäla.
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BUU § 85 Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning  
Fanns inga delegationsbeslut att anmäla.
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