
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-16

 
 
Sammanträde med  Barn- och utbildningsutskottet 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 11:45 
  
Beslutande 

Ledamöter Irene Oskarsson (KD) Ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Tobias Kreuzpointner (C) §§ 69-74 
Kristin Apsey (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Erik Lindstrand (M), ersätter Sandra Bergqvist (M) 

 
 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 
 Rosemarie Segersson, avdelningschef  
 Johanna Helgesson, utredare 
 Eva Ekdahl-Jillbratt, enhetschef elevhälsa och verksamhetsutvecklare IT § 69 
 
      
Utses att justera Kristin Apsey 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-11-21   Paragrafer 69 - 77 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Irene Oskarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kristin Apsey 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-11-16 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Barn- och utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-11-22 Datum då anslag  2022-12-14 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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  Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet  2022-11-16 

 
 

§ 69 Besök enhetschef elevhälsa och 
administrativt stöd gällande 
elevhälso- och IT-frågor 

  

§ 70 Budget 2023 del 2 för barn- och 
utbildningsavdelningen 

2022/364  

§ 71 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning oktober 2022 

2022/6  

§ 72 Parkskolan F till 5 2022/359  

§ 73 Uppföljning utskottsledamöternas 
verksamhetsbesök 

  

§ 74 Sammanträdesdatum 2023 2022/363  

§ 75 Informationsärenden   

§ 76 Anmälningsärenden   

§ 77 Delegationsbeslut   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 69 Besök enhetschef elevhälsa och 
administrativt stöd gällande elevhälso- och IT-
frågor 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Den nuvarande nationella digitaliseringsstrategin löper ut 2022 och en ny kommer 
i december för 2023-2027. Utvärderingen av den nuvarande strategin visar att 
många skolor inte levt upp till kravet om att tillhandahålla digitala verktyg. Den 
visar även att rektorer måste bli mer insatta i digitaliseringen i skolan. Det 
kommunen jobbar med i Aneby är digitala kompensatoriska hjälpmedel i olika 
former. Kommunen har en gemensam lärplattform. Kommunen är redo för de 
digitala nationella proven som kommer troligen 2025. Kommunen har två IKT-
pedagoger som på delar av sina tjänster ska jobba hands-on i verksamheten för att 
få mer användning av de digitala verktygen. Arbete med att få ett större 
producentfokus, i stället för konsumentfokus när verksamheten använder appar 
och iPads. Kommunen har nu en-till-en i Aneby för alla elever, vilket är positivt. 
Kostnaderna för all elektronik har ökat. Kommunen kommer gå från köp till 
Leasing HIT har en ny prismodell, vilket kan påverka kostnaderna för 
verksamheterna. 

Kommunen har en mycket kompetent personalstyrka i den centrala elevhälsan till 
827 elever.  Eleverna är utspridda på fem(sex) olika skolor. Utspriddheten gör att 
organisationen blir mer sårbar och arbetet mera betungande. Risk finns att 
kommunen kommer att ha svårt att ha kvar den kompetenta personal som 
kommunen har idag då grannkommunernas tjänster är mer attraktiva både med 
färre elever/skolor/rektorer per anställd. Skolsköterskorna är hårdast belastade. 
Det finns ett riktmärke på 430 elever/skolsköterska 100%. Det skulle behövas en 
ökning på cirka 40–50% till för att kunna säkerställa kvalitén på elevhälsan. 
Kommunen har ett nytt elevhälsosystem som kommer att öka både kvalitén och 
säkerheten. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 70 Budget 2023 del 2 för barn- och 
utbildningsavdelningen 
Dnr KS 2022/364 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

 -att godkänna Budget del 2 2023 avseende Barn- och utbildningsavdelningen.  
 
-att besluta överlämna budget del 2 avseende Barn- och utbildningsavdelningens 
till Kommunstyrelsen för fastställande. 

 
Reservation 
Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Barn och utbildningsavdelningen har utifrån fastställande av budget 2023 del 1 
sett över verksamhetsplanen samt detaljbudgeten inför 2023. Detaljbudgeten är 
lagd utifrån omvärldsanalys, nya lagar och förordningar samt uppföljning av 
verksamhetens mål. Vidare har avdelningen utifrån rådande situation 
prognostiserat avdelningens förutsättningar utifrån tilldelad budgetram.  
 
Resursfördelningen 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.  
 
Barn och utbildningsavdelningen har under de senaste åren arbetat med åtgärder 
för att få en budget i balans. Skolan ser en ökning av elevantalet under kommande 
år vilket gör att förändringar för en hållbar organisation med rätt dimensionering 
startat under läsåret 2021/2022.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Under 2020 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. De riktade statsbidragen är färre vilket gör att de intäkter 
avdelningen haft minskat.  
Under 2022 har avdelningen arbetat vidare med en översyn av kostnader. Detta 
arbete fortsätter undre 2023. 
 
Utskottet diskuterar referenssiffrorna i budget del 2 2023 kontra vad som står i 
månadsuppföljning 2022. Verksamheten kommer till kommunstyrelsens 
sammanträde ge en förklaring till detta utifrån ramjusteringar m.m.  

Beslutsunderlag  
-Budget del 2, 2023 bifogas genom utdrag ur Aneby kommuns 
uppföljningssystem för ”Balanserade styrkort” dokumenterat i ”Stratsys” samt 
avdelningens tilldelade ekonomiska ram utifrån tilldelad budgetram.  
-Tjänsteskrivelse 20221114 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 71 Barn- och utbildningsavdelningen 
månadsuppföljning oktober 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 
 
att godkänna månadsuppföljningen per oktober 2022 för Barn- och 
utbildningsavdelningen och dess enheter. 
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsförvaltningen har en avvikelse för perioden jan-okt om -2 
341 tkr. Prognosavvikelsen för helåret visar på -3 260 tkr. 
 
Grundskolan inklusive kultur och fritid har en avvikelse för perioden jan-okt om -
1 945 tkr, prognosavvikelsen för helåret visar på -2 023 tkr för helåret. 
 
De åtgärder Barn och utbildningsavdelningen tidigare arbetat utifrån ligger fast. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning oktober 
Månadsuppföljning 2022 Barn- och utbildningsavdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 72 Parkskolan F till 5 
Dnr KS 2022/359 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att från och med höstterminen 2023 utökar Parkskolan sin verksamhet med åk 4 
för att inför läsåret 24/25 bli en F-5 skola. 
 
Ärendebeskrivning  
Under våren informerade vi vårdnadshavare om att Parks förskola slås ihop med 
Savannens förskola. Detta sker stegvis för att frigöra utrymme på Parksskolan då 
elever inom grundskolan ökar i antal.  
 
Inför höstterminen 2023 utökas förskoleklasserna på Tallbacka till två grupper 
respektive två grupper på Parkskolan. Blivande årskurs 4 stannar kvar på 
Parkskolan vilket gör att det även frigörs utrymme på Tallbackaskolan.  
Inför höstterminen 2024 blir Parkskolan en F- 5 skola. 
  
Tallbackaskolan kommer då enbart att ta emot Tallbackas egna elever i åk 4.  
En översyn sker av hur upptagningsområdena ser ut för att få en så bra balans 
som möjligt i elevantalet mellan skolorna. Utgångspunkt är att skapa en 
sammanhållen skolgång så långt det är möjligt. 
Beslut kring vidare organisationsförändring för åk 6 för att frigöra utrymme på 
Furulidskolan tas efter att övriga kommunens skolor har förutsättningar för att ta 
emot åk 6.  
 
En riskbedömning görs kring den nya organisationen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20221107 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 73 Uppföljning utskottsledamöternas 
verksamhetsbesök 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Under sina verksamhetsbesök uppmanas utskottets kontaktpolitiker att ta del av 
strategiska planer, samt uppföljning av de ansvar som åligger huvudmannen att 
hålla sig informerad om. 
De kontaktpolitiker som besökt skolor, förskolor och verksamheter berättar om 
sina besök. 
 
Tobias Kreuzpointner har besökt verksamheterna i Lommaryd och Vireda, 
tillsammans med rektor Maria Stejdal . Verksamheten fungerar bra och man ser 
fram emot att få Vireda skola utbyggd. Förskolan på områdets platser fungerar väl 
och man ser utvecklingsmöjligheter.  
 
Tommy Gustafsson har besökt Brukarrådet på Parkskolan och en föreläsning om 
mobbing. Han kommer under kommande vecka besöka Tallbackaskolan.  
 
Kristin Apsey har träffat kulturskolechef Daniel Hedström och fått en genomgång 
av kulturskolans verksamhet där 183 elever finns i verksamheten. Kristin har 
också träffat kultur- och fritidschef Gunilla Krona som gav information om 
regional handlingsplan för kultur och den kommande filmfestivalen februari 2023. 
Kristin har även träffat Kent Bohman på SFI som gav information om 
Officeprojektet.  
 
Irene Oskarsson har besökt Furulidsskolan och tagit del av det arbete som görs 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolan är trångbodd och man försöker hitta 
lösningar bland annat genom att en del av rastverksamheten bedrivs i Svenska 
kyrkans lokaler. Behov av att rekrytera personal finns och skolan ser nu hur 
fördyrade resekostnader m.m. påverkar rekryteringsmöjligheter, samt att andra 
kommuner kan betala högre löner. Furulidsskolan har ett gott rykte, vilket har 
gjort att man under hösten kunnat rekrytera trots det som har nämnts ovan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 74 Sammanträdesdatum 2023 
Dnr KS 2022/363 

Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att fastställa Barn- och utbildningsutskottets sammanträdesdagar 2023 enligt 
upprättat förslag, samt 
 
att överlämna Sammanträdesplan 2023 avseende Barn- och utbildningsutskottet 
till kommunstyrelsen. 
 
att utskottets sammanträdesdatum är 24/1, 21/2, 14/3, 25/4, 23/5, 20/6, 22/8, 
19/9, 17/10, 21/11 samt 12/12. 
 
att tider för utskottens sammanträdestider är 8:00-12:00. 

att mötet 14 mars är en heldag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen 
och ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 
2023 och i anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2023. 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, 2022-11-09 
Förslag till sammanträdesdagar 
Plan för de olika ekonomiprocesserna under 2023 

      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 75 Informationsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kränkande behandling 
4 ärenden är pågående sedan tidigare. 
15 nya ärenden. 
0 ärenden har avslutats. 

Uppföljning lokalfrågor 
Furulidskolan har från och med årsskiftet till lokaler på Furulidsgatan 10. 
Verksamheten inväntar byggstart på Savannen.   

Information avseende gymnasiesamverkan 
Samtal pågår mellan Aneby kommuns ledning angående framtida samverkansavtal 
för gymnasiet med Tranås och med kommuner som likt Aneby ingår i 
Höglandsförbundet.  

Ett första utkast kring samverkansavtal med Tranås kommun lämnades till Aneby 
kommunledning den 10 november. 

Samtal med Höglandets kommuner fortsätter den 20 december. 

 

Information från verksamheterna till huvudmannen 
FoUrum som är en del av Kommunal utveckling, Region Jönköping och är en 
samverkansform som finns mellan regionens kommuner för att stärka likvärdighet 
och utveckling inom skolområdet. 

Under 2023 har länets skolchefer beslutat att den årliga avgiften inte betalas in då 
FoUrum har ett stort ekonomiskt överskott. Inför 2024 görs en översyn av 
FoUrum för att stärka samverkan och den utveckling som finns utifrån 
kommunernas behov, vilket även inbegriper avgiftsnivån. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 76 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet  

tar del av information om att det inte finns några ärenden att anmäla denna gång. 

Ärendebeskrivning  
Inga nya ärenden finns att anmäla på mötet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsutskottet 2022-11-16

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

BUU § 77 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsutskottet beslutar  

att godkänna anmälda delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning  
Beslut om utökad tid i fritidshem enligt skollagen kap 8 § 2. 
Beslut om utökad tid i förskola enligt skollagen kap 8 § 2. 
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