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 Sammanträdesdatum
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Sammanträde med  Barn- och utbildningsutskottet 
 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 09:50 
  
Beslutande 

Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande  
Tommy Gustafsson (S)  
Sandra Bergqvist (M)  
Tobias Kreuzpointner (C)  
Kristin Apsey (SD) 

 
 
Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 
 Rosie Segersson, skolchef 
 Johanna Helgesson, utredare 
 Anna Semberg, nämndsekreterare 
  
      
Utses att justera Tobias Kreuzpointner 
 
Justering  Digital justering   Paragrafer 72-77 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Tobias Kreuzpointner 
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  Sammanträdesdatum 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-19 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-10-21 Datum då anslag  2021-11-11 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
 

  

2



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2021-10-19 

 
 

§ 72 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning september 2021 

2021/6  

§ 73 Sammanträdesdagar 2022 2021/365  

§ 74 Informationsärenden   

§ 75 Uppföljning: Kulturverksamhet   

§ 76 Anmälningsärenden   

§ 77 Delegationsbeslut   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-10-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 72 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning september 2021 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna månadsuppföljningen per september 2021 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter. 
 
Ärendebeskrivning  
Prognosavvikelsen kvarstår från delårsrapporten. Avvikelsen för perioden visar ett 
underskott på 4762000 kr. Förutom gymnasieskolan är det främst grundskolan 
som har ökade kostnader vad gäller särskilt stöd till elever. Den besparing som 
lagts vad gäller färre nystartsjobb kommer inte att ge den effekt som förväntats 
under hösten 2021. Vi ser att det krävs en längre period för att förslaget skall få 
det genomslag som avsetts. 
 
I helårsbudgeten 2021 ingår budgetförändringen avseende löneavtalen för 
oktober-december. Detta påverkar inte budget till och med september som 
uppföljningen avser. Beslut om budgetjusteringen sker i samband med 
oktoberuppföljningen. 
 
Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning 2021 Barn- och utbildningsavdelningen 
Tjänsteskrivelse 2021-10-15 
      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-09-22
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BUU § 73 Sammanträdesdagar 2022 
Dnr KS 2021/365 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att fastställa Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesdagar 2022 enligt 
upprättat förslag, samt 

att överlämna Sammanträdesplan 2022 avseende Barn- och utbildningsutskottet 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2022 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2022. I 
planeringen av datum för nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn 
tagits till att flödet för de olika ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera 
genom hela den politiska organisationen fram till beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 
Förslag till sammanträdesdagar 
Plan för de olika ekonomiprocesserna under 2022 
 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-10-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 74 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- Kränkande behandling 
Sex nya ärenden har inkommit. 
 
- Uppföljning av lokalfrågor 
Fastighets rond har genomförts av skolans lokaler. Det planeras ombyggnad av 
förskolan in Frinnaryd för att få flera toaletter, skötbord och ett omklädningsrum 
för måltidspersonal Renoveringen kommer att påbörjas vid jul i år. Tidsplanen för 
renoveringen av Parkskolan ser ut att hålla. Förvaltningen har genomfört en 
kapacitetöversyn av ventilationen skolornas lokaler. Översynen har fokuserat på 
ventilationens kapacitet per klassrum. 
 
- Information från verksamheterna till huvudmannen 
Rekrytering av en studie- och yrkesvägledare kommer påbörjas i närtid. Aneby 
kommunen har initierat en kontakt med organisationen Ung Företagsamhet (UF) 
med förhoppningen att inleda samarbete och stärka kontakten mellan ungdomar , 
skola och näringslivet i kommunen.  
 
- Covid-19 
Vaccinationerna på Furulidsskolan av 12 - 16 åringar har påbörjats. Region 
Jönköpings län ansvarar för vaccinationen, kommunen upplåter endast lokaler åt 
regionen. 
 
- Folkhälsoenkät UNG 
Det har inkommit länsövergripande statistik från Folkhälsoenkät UNG 2020. 
Nedgången i andel som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra har stannat av. 
Hälsan skiljer sig mellan olika grupper. Psykosomatiska besvär har ökat en aning i 
Aneby kommun i jämförelse med snittet i länet. Antalet unga som tränar sjunker 
med stigande ålder i länet. I Aneby kommun är siffran på unga som rör på sig 
något bättre än snittet i länet. Rökningen fortsätter att gå ner men fler ungdomar 
snusar. Hälften av de unga känner stress inför skolarbetet i länet. 2/3 tjejer i 
årskurs 9 uppger att de inte känner sig trygga på nätet och sociala medier i länet. 
Andelen unga som upplever sitt liv meningsfullt och har en framtidstro har ökat 
de senaste åren. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-10-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Elevhälsoplan 
Arbetet med revideringen av elevhälsoplanen pågår. Planen ska innehålla 
hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och åtgärdande arbete. Ett av fokusen 
i revideringsarbetet är att se över och säkerställa att kommunen har tillräcklig 
kompetensförsörjning i elevhälsoarbetet. 
 
- Verksamhetsbesök 
Sandra Bergqvist informerar om genomförda verksamhetsbesöken på Askeryd 
förskola, Tallbacka förskola, Sunhults förskola och skola samt Gläntans förskola. 
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BUU § 75 Uppföljning: Kulturverksamhet 
 
Ärendebeskrivning  
Ärendet utgår. 
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Barn- och utbildningsutskottet 2021-10-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 76 Anmälningsärenden 
 
Ärendebeskrivning  
Fanns inga ärenden att anmäla. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2021-10-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 77 Delegationsbeslut 
  

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för 2021-09-01 – 2021-09-30 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-
09-01 – 2021-09-30. 
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