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Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, onsdagen den 25 maj 
2022 kl 08.15–15.15. Mötet ajournerat mellan kl.12.00-13.00. 

Beslutande Marcus Walldén (M), Ordförande 
Tilda Ragnarsson (M) 
Jan-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Lars-Magnus Larsson (S) ersättare för Magnus Carlsson (S) 
Emil Torstensson (KD), §§ 69-75 
Lars Solling (L), §§ 69-75 
Liselotte Åhlander (S) 
Eva Stridsberg (S) 
Melena Jönsson (SD) 
Daniel Gaal (SD) 
Magnus Johansson (M) ersättare för Christian Johansson (V) 

 

Övriga deltagare  
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef  
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 
Anna Gummesson, kommunikatör 
Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef, §§ 72-75 
Glenn Granqvist, Controller/ekonom §§ 72-75 
Eva Jönsson, fastighetschef, § 71 
Erika Lagergren, processledare, Region Kronoberg, § 70 
Marie Svensson, lokalsamordnare, §§ 76-78 
Kajsa Weckéus, verksamhetschef, §§ 77 
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, § 70   
Else-Marie Vigren, Skolskjutshandläggare, § 82 
Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 79-81   
Petra Skogsborn, rektor, § 79 
Marie Wetterling, karriärlärare för särskolan och gymnasiesärskolan, § 79 
Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare § 70 
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 69-82 
Piroska Rusza Pal personalföreträdare, §§ 69-82 

Åhörare  

Justerare Melena Jönsson (SD) 

Justeringens 

tid och plats 

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 31 maj 2022, kl. 13.00 

Paragrafer §§ 69 - 84 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-25 

2(27) 

 

 

 
 

Sekreterare Katarina Mahot  

 
 

Ordförande Marcus Walldén (M)  

 
 

Justerare Melena Jönsson (SD)  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Protokollet anslås 2022-05-31 

Överklagningstid 2022-05-31 –2022-06-21 

Anslaget nedtages 2022-06-22 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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§ 69   

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen för dagens sammanträde. 
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§ 70 Dnr BUN  

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

• Barn- och utbildningschefen informerar om situationen med 
Hamnedaskolans slöjdsal. Förvaltningen har fått in en protestlista från 
medborgare som önskar att slöjden får vara kvar på Hamnedaskolan och att 
eleverna slipper bussas in till Stensbergsskolan i Ljungby. Barn- och 
utbildningsnämnden och förvaltningen tycker det är bra att vårdnadshavare 
engagerar sig. Beslutet ligger dock fast att Hamnedaskolans elever kommer 
att ha sin slöjdundervisning på Stensbergsskolan. På detta vis kan 
förvaltningen på bästa sätt säkerställa kvalitén på undervisningen. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att Anna Rydh Larsson är 
tillsatt som ny utvecklingsledare för särskola och förskola. 

• Barn- och utbildningschefen informerar om att golvet i korridoren på barn- 
och utbildningskontoret ska bytas ut och detta renoveringsarbete kommer 
pågå under cirka tre veckor med start den 30 maj.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om att rekrytering nu pågår för 
tjänsten som controller med personalansvar på Sunnerbogymnasiet. 

• Barn- och utbildningschefen ger en lägesrapport från 
gymnasieverksamheten.  

• Barn- och utbildningschefen informerar om att Sunnerbogymnasiets 
studentförberedelser i år kommer att genomföras utan några corona 
restriktioner. Det kommer således bli en vanlig student med studentflak 
och stipendier kommer att delas ut. 

• Erika Lagergren, processledaren för Barnens bästa gäller i Region 
Kronoberg och Birgitta Bergsten, förvaltningens chef för elevhälsa och 
mångfald informerade nämnden om hur arbetet med barnens bästa, nu och 
under den närmaste tiden framåt framskrider både lokalt och i länet. 
Filmen tusen kronors lappen visades för nämnden. Projektets syfte är att 
tillsammans skapar vi en trygg uppväxt för VARJE barn genom främjande, 
tidiga och samordnande insatser. Barnens bästa gäller i Kronoberg är ett 
länsgemensamt processarbete och Kronobarnsmodellen är arbetsmodellen 
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för det. Kronobarnsmodellen handlar om tillit, samverkan på riktigt, 
förståelse för varandras uppdrag och individens behov på riktigt. 

• Kort information från verksamhetsbesöket på Vittarydsenheten och från 
tillsynsbesöket på Prästgårdens förskola i Ryssby. 

• Utvecklingsledaren informerar om Skolverkets senaste utvärdering gällande 
projektet nyanländas arbete. Ett projekt som pågått under 2 år och totalt 
ska pågå under 2 ½ år. En tillbakablick gjordes samt man gick igenom 
verksamhetsplan 1 december 2018 – 1 december 2021, insatserna samt 
förändringar och förbättringar. En slutrapport ska sedan skickas in till 
Skolverket i oktober gällande detta arbete. 

• Nämndens ordförande informerar om det senaste mötet från det 
Brottsförebyggande rådet. Där togs det bland annat upp information från 
polisen, information om nattvandring på skolavslutningen, information om 
förslag på nytt koncept för nattvandring och om ny lag om kommuners 
ansvar för brottförebyggande arbete. 
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§ 71 Dnr BUN2022-0120 600 

Slutredovisning projekt Hjortsbergskolan F-6 och 

utökad idrottshall. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt Hjortsbergskolan F-6 med utökad idrottshall har följt den gamla 
investeringsprocessen varpå beslut om projektets omfattning och budget fattats i 
olika omgångar. 

Behovet av nya lokaler uppstod med anledning av att B- och C-byggnaderna som 
tillhörde skolan var uttjänta. Under våren 2016 inleddes programfasen. 

En bit in i arbetet stoppades processen då det skulle utredas om Hjortsbergskolan 
skulle bli en F-6-skola eller F-9-skola. I dec 2016 kom beslutet att det skulle bli en F-
6-skola. Våren 2017 återupptog Fastighetsavdelningen arbetet med program- och 
projekteringsfas. Program- och projekteringsfas fick drivas parallellt för att hålla 
tidplanen. Projekteringen beräknades vara klar till sommaren 2017. Detta 
försenades med anledning av ändringar och önskemål från de hyrande 
verksamheterna. Dessa förändringar krävde budgetförändring som behövde 
beslutas politiskt.  

Parallellt med program- och projekteringsfas av skola och idrottshall, pågick även 
projektering för ny trafiksituation. Denna upphandlades under hösten 2017 och 
avtal tecknades oktober 2017. Arbetet med ny parkering pågick hösten 2017 och 
var färdigställd i maj 2018. 

Senhösten 2017 färdigställdes projekteringen för skola och idrottshall och 
upphandlingen av projektet skedde under nov-dec 2017. Avtal tecknades med en 
totalentreprenör i januari 2018. 

Efter tecknat avtal påbörjade totalentreprenören sin detaljprojektering och under 
våren 2018 startade byggnationen på plats. Tidigt i byggskedet upptäcktes att 
markförhållandena var sämre än förväntat vilket medförde en försening i 
tidplanen. 

Skolan och idrottshallen blev färdigställd under våren 2020 och verksamheterna 
kunde flytta in. Modulerna som skulle flyttats i slutet av byggtiden för att göra plats 
för ny utemiljö, fick stå kvar med anledning av behovet av lokaler var stort. 
Byggprojektet avslutades under försommaren 2020. Dock fortsatte vissa arbeten 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-25 

8(27) 

 

 

Justerandes sign   

 

med bland annat specialutrustning i idrottshallen fram till hösten 2021 pga. att 
utförd montering inte uppfyllde god funktion. Därför slutredovisas projektet först 
nu 2022. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
En utvärdering har gjorts av projektet med internt inblandade parter. Kort 
sammanfattning av utvärderingen nedan. 
Av utvärderingen går det att utläsa att inledningen av projektet påverkade 
ursprungliga tidplanen med anledning av avsaknad av beslut kring projektets 
omfattning. 

Under utförandefasen har det funnits en god dialog mellan projektledare och 
totalentreprenör samt mellan projektledare och verksamhet. En stor utmaning var 
att bygga skola och idrottshall så nära pågående verksamhet. Markförhållandena 
som var sämre än förväntat påverkade tidplanen och medförde försenad inflytt för 
verksamheterna jämfört med ursprunglig tidplan.  

Vid projektavslutet utfördes utvärderingen med internt inblandade parter och vi 
kan konstatera att det är viktigt att rätt personer, med rätt mandat från respektive 
verksamhet deltar i projektet vid rätt tillfälle samt att de politiska besluten finns 
framme i god tid. Därför ser vi positivt på den nya antagna investeringsprocessen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom projektförutsättningarna förändrats längs med projektets gång så har även 
projektbudgeten äskats och förändrats vid olika tillfällen.  
I projektbudgeten för Hjortsbergskolan F-6 med utökad idrottshall har utöver 
byggnationen även kostnader för anläggning av ny parkering och anpassning av 
tillfälliga slöjdlokaler ingått. Den totala budgeten för projektet som beslutats i 
Kommunfullmäktige uppgick till 128 mkr. 

När anbud för skola och idrottshall öppnades låg det på 96,28 mkr. Eftersom man 
ansåg att vi fått in ett bra anbud så flyttades 10 mkr bort från budgeten utan dialog 
med projektledare.  

Under projektets gång flyttades även pengar från Hjortsbergskolans budget till 
investeringsprojektet Bergalyckan förskola, 1,152 mkr, efter samråd med 
projektledare.  

När det var dags för inköp av inventarier upptäcktes det att den äskade budgeten 
för inventarier var gemensam för Kultur- och Fritid och Barn- och utbildning. I och 
med att det fanns budget kvar i Hjortsbergsprojektet flyttades 869 tkr till Kultur- 
och fritids inventariebudget. 

I och med äskande av budget i olika omgångar samt flytt av budget vid flera 
tillfällen, har det varit otydligt vilken totalbudget projektet har haft och det är 
anledningen till att utfallet överskridit budgeten. 
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Med rätt förutsättningar om totalbudget borde inte flytt av budgeterade medel 
gjorts från Hjortsbergskolan. Med alla ändringar i budgeten (128 mkr – 10 mkr – 
1,152 mkr – 869 tkr) så hade Hjortsbergskolan en totalbudget på 115,979 mkr och 
utfallet av projektet blev 117,785 mkr. Detta innebär att projektet överskred 
budgeten med 1,8 mkr vilket är 1,6% över budget. 

Förvaltningens beredning 
Projektet har följts upp via projektuppföljning med berörda personer i projektet.  
En ekonomisk sammanställning har upprättats. 

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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§ 72 Dnr BUN2022-0155 040 

Ekonomisk information  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk information april 
månad 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter april är på grund av fortsatta oklarheter om 
lokalvårdsbudgeten osäker. 

Prognosen efter april 2022 visar på en förbättring av det ekonomiska läget sedan 
förra månaden. Det totala prognostiserade underskottet är justerat från 5 miljoner 
till 4,35 miljoner.  

Personalkostnaderna för pedagogisk personal i grundskola ser efter ekonomiska 
genomgångar med enheter bättre ut och står för 4,5 miljoner av underskottet. 
Underskottet på grundskola beror på svårigheten att anpassa verksamheten till 
beslutade budgetanpassningar under pågående läsår. 

För fritidsverksamheten ser kostnaden för bidragsbelopp ut att överstiga budget 
men kostnaderna för pedagogisk personal ligger lågt till med och april vilket ger en 
nollprognos för verksamheten. 

Kostnadsläget för öppen förskola ser bra ut och verksamheten har en positiv 
resultatbalansering med sig sedan 2021 vilket ger en prognos för 2022 på ett 
överskott om 150 tkr.  

För gymnasiet kommer internhyran att överskrida budget på grund av sen justering 
i budgetprocessen. Underskottet balanseras av överskott på IKE, lärverktyg, 
undervisning samt vakanta tjänster inom administrationen. 

Kostnad för undervisning inom gymnasiesärskolan kommer att öka som en följd av 
ökat elevantal. Pågående rekrytering förklarar den låga förbrukningen efter 4 
månader. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Ekonomisk uppföljning 2022-04, 2022-05-16. 
Bilaga 2 - Kommentarer till uppföljning 2022-04, 2022-05-16. 
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§ 73 Dnr 2022-0176 040 

Delårsrapport 2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport efter april månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att delårsrapporter från och med 
2022 ska göras efter april och augusti månad och rapporteras till 
kommunfullmäktige. Om en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport 
redovisar underskott utifrån budgetram överstigande 1 procent ska nämnden 
redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.  

Nämndens utfall och prognos  

Verksamhet 

Budget 

2022 

Utfall 

jan-apr 

2022 

Prognos 

2022 

Prognos 

avvikelse 

Nämnds- och 
styrelseverksamhet 

1 301 397 1 301 0 

Öppen förskola 2 565 657 2 415 150 

Förskola 165 
116 

53 581 165 116 0 

Pedagogisk omsorg 0 2 0 0 

Fritidshem 35 959 10 826 35 959 0 

Förskoleklass 15 735 5 364 15 735 0 

Grundskola 312 
892 

101 406 317 392 -4 500 

Grundsärskola 17 378 5 509 17 378 0 

Gymnasieskola 129 
394 

40 018 129 394 0 

Gymnasiesärskola 4 445 1 313 4 445 0 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

2 260 621 2 260 0 

Gymnasial vuxenutbildning 5 910 2 023 5 910 0 

Särskild vuxenutbildning 282 170 282 0 

Svenska för invandrare 5 618 1 734 5 618 0 

Gemensam administration 6 474 7 847 6 474 0 

Summa 
705 
328 

231 468 705 328 -4 350 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Barnperspektivet är beaktat i rapportens delar avseende kvalité. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 
delårsrapport efter april månad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är hanterat av förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2022, 2022-05-19. 
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport efter april 2022, 2022-05-19. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2022-0116 040 

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskola 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- att del av statsbidrag vars syfte är att möjliggöra att barngrupperna har en 
storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas 
storlek i förskolan fördelas enligt andel av ansökta belopp för mindre 
barngrupper år 2022.  

- att del av statsbidrag vars syfte är att behålla och/eller rekrytera personal i 
förskolan samt för kompetensutveckling för personal som arbetar i 
förskolan fördelas utifrån antalet barn inskrivna och folkbokförda i Ljungby 
kommun per den 15 april år 2022. 

Därmed upphör Dnr BUN2022-0116 040 §39 att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Förutsättningarna har återigen ändrats avseende möjligheten att söka och erhålla 
statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskola 2022. 

Kvalitetshöjande åtgärder är ett nytt statsbidrag riktat mot förskola. Det nya 
statsbidraget ersätter statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för 
mindre barngrupper. Endast kommuner kan ansöka om statsbidraget, men 
kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och 
fristående förskolor. Enligt förordning 2021:848 om statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan får statsbidraget användas till: 

• Att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 

• Att bibehålla eller rekrytera personal inom förskolan 

• Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan 

Statsbidraget kan användas till alla punkter, men kan även användas till en eller två 
av punkterna. Enligt gällande förordning ska bidraget användas till insatser som 
syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som genomförs under perioden 1 
januari – 31 december 2022. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömning är att det är lämpligt att   del av 
statsbidrag vars syfte är att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som 
överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 
fördelas enligt andel av ansökta belopp för mindre barngrupper år 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömning är att det är lämpligt att   den del av 
statsbidrag vars syfte är att behålla och/eller rekrytera personal i förskolan samt för 
kompetensutveckling för personal som arbetar i förskolan fördelas utifrån antalet 
barn inskrivna och folkbokförda i Ljungby kommun per den 15 april år 2022. 

Barnperspektivet är beaktat i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Statsbidraget ger ett ekonomiskt tillskott för såväl fristående som kommunal 
huvudman.  

Det är viktigt att fristående inkommer med korrekt redovisning i tid då kommunen 
ombesörjer ansökan och redovisning.  
Kommunen kan bli återbetalningsskyldig.  

Förvaltningens beredning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag har beretts i förvaltningens 
ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskola 2022, 2022-
05-19 
 

Skickas till 

Fristående förskolor i Ljungby kommun 
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§ 75 Dnr BUN2022-0136 600 

Ny ägar- och ledningskrets Lingbygdens friskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny ledningskrets på 
Lingbygdens friskola ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Lingbygdens Friskola Ekonomisk förening har meddelat förändring utav 
ägarförhållande.  

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för godkännande av 
huvudmän som vill bedriva fristående skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla 
den 1 januari 2019. De aktuella förändringarna återfinns främst i skollagens 2 
kapitel.  

En huvudman som sedan tidigare är godkänd att bedriva verksamhet inom 
skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt 
samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.   

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska 
förutsättningar att bedriva verksamheten. Detta innebär att kommunen inom 
ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de 
nya kraven. 

Förändringar i personkretsen ska meddelas kommunen. Med personkrets menas:  

• Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare) • 
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

• Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag  

• Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten (minst 10 procent av röstberättigat 
aktiekapital). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ny ledningskrets Lingbygdens friskola, 2022-05-02. 
Ägar- och ledningskrets Lingbygdens friskola, 2022-04-13. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 57. 
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§ 76 Dnr BUN2022-0157 600 

Detaljplan Kånna 4:11 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny detaljplan Kånna 4:1 med 
flera. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till 
bostäder och centrumändamål. 

Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid 
kyrkan. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Att godkänna förslaget utan synpunkter. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 

 

Förvaltningens beredning 

Förvaltningen har fått ta del av dokument gällande detaljplanremiss i ärendet som 
tagits fram av Miljö- och byggkontoret. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03. 
Remiss angående ny detaljplan Kånna 4:11 med flera 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 58. 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden. 
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§ 77 Dnr BUN2022-0158  

Behovsanalys Agunnaryd 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påbörja nästa steg som programfas 
enligt handlingsplanen för lokalförsörjning, investeringsprocessen och att 
inriktningen är en ny förskola och skola. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokaler 

Förskole- och skollokalerna i Agunnaryd håller en varierad standard. Nuvarande 
förskoledel är nyare och kräver därför inte en omfattande renovering medan större 
delen av den äldre byggnaden där grundskolans F-6 håller till, har stora 
renoveringsbehov.  

Asbest finns i en korridor och måste beaktas vid eventuell renovering. Idrottssalen 
börjar bli sliten. Man behöver se över fönster, dörrar, tak, fasad, tilläggsisolering, 
golv, belysning, uppvärmningssystem m.m. i hela byggnaden. Lokalerna har 
underhållits hjälpligt med målning, visst tak- och golvbyte och lite ombyggnation 
kring personaldelar och anpassningar i köks- och matsalsdelar, men ett större grepp 
kring upprustning behöver tas för att lokalerna ska hålla framöver. Lokalerna för 
förskola och skola finns med i ”Handlingsplan för lokalförsörjning” hos   ämnar 
bygga nytt eller vill ha kvar befintliga lokaler. Först vid ett beslut om att vara kvar i 
befintliga lokaler kommer eventuella omfattande renoveringsåtgärder att vidtas. 

Lokalernas storlek är anpassade efter de prognoser som finns.  

Barn- och elevprognos – födda 2010 – 2022 
Nedan visas ett diagram på det antal barn som finns inom Agunnaryds 
upptagningsområde. För innevarande år 2022 är mätningen gjord fram till april 
månad. För åren 2017 och fram till 2022 är det antal barn som är folkbokförda i 
Agunnaryd. För åren 2010–2016 är beräkningen gjord utifrån den data som finns i 
Hypergene fördelat på de årskurserna F-6 på Agunnarydskolan läsåret 2021–2022.  
Antalet barn på förskolan har under senaste fem åren varierat mellan 34–42 barn. 
Placeringshandläggare för förskolan säger att nära nog alla barn som är 
folkbokförda finns inom barnomsorgen från 3 års ålder och i den allmänna 
avgiftsfria förskolan.   Antal elever har under de senaste fyra läsåren varierat mellan 
37 – 45 elever i årskurserna F-6.  
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Lokaler 

Det som är viktigt att tänka på, är att internhyran påverkas oavsett vilket beslut som 
fattas men en nybyggnation blir betydligt dyrare jämfört med en upprustning av 
befintliga lokaler.  

En eventuell renovering kan eventuellt innebära andra icke önskvärda förekomster 
(utöver asbest i korridorerna) som kan komma att kräva betydande kostnader att 
sanera och omhänderta.  

Skolgården är en av större i kommunen i förhållande till antalet barn.  

Prognos barn- och elever 

Antalet barn och elever som idag finns i Agunnaryd håller sig på en relativt 
konstant nivå över tid, men där finns även svängningar i prognosen som inträffar 
cirka var tredje år. Då halveras nära nog antalet barn för att året därpå dubbleras. 
Idag arbetar skolan i B-form vilket innebär att skolan åldersblandar klasserna, då 
resurstilldelningen motsvarar cirka 3,5 lärartjänster.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De ekonomiska konsekvenserna och hur finansieringen kommer att se ut, är inte 
aktuellt i en behovsanalys utan tas fram senare i investeringsprocessen beroende 
vad som beslutas att göras. 
 
Förvaltningens beredning 
Underlag till ärendet har varit fastighetsavdelningens Handlingsplan för 
lokalförsörjning, Hypergene samt uppgifter från folkbokföringen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Behovsanalys Agunnaryd, 2022-05-03. 
Behov av utredning angående förskole- och skollokaler i Agunnaryd, 2021-05-06 
(Dnr 2021–0164). 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 59. 
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§ 78 Dnr BUN2022-0127 600 

Astradskolan - renovering/nybyggnation 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
dimensionera och ta fram en behovsanalys för en framtida Astradskola med 
avseende på antal klasser. 

Sammanfattning av ärendet 

Astradskolans lokaler är i behov av omfattande renovering/nybyggnation. Arbetet 
kan inte påbörjas i nuläget på grund av det stora elevantalet och att det saknas 
direktiv om vilka årskurser som ska gå på skolan när nya Hjortsbergskolan F-9 är i 
bruk.  

På tomten finns idag även moduler som på sikt ska avyttras av ekonomiska skäl.  
Hänsyn till barnperspektiv har tagits i förslag till beslut. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen behöver utreda vilka årskurser som ska gå på Astradskolan i 
framtiden och hur många paralleller som ska finnas. Detta är av största vikt för att 
fastighetsavdelningen ska kunna planera för kommande renovering/nybyggnation. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 60. 
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§ 79 Dnr BUN2022-0121 617 

Särskolans förändrade kursplaner 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godta särskolans förändrade kursplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kursplanerna för grundsärskolan förändras från och med ht 2022. Syftet är att göra 
kursplanerna förbättrade och tydliga.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att de förändrade kursplanerna kommer att leda till en 
förbättring.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga. Tid för samplanering krävs och kompetensutvecklingsinsatser ska 
genomföras. 
 

Förvaltningens beredning 
Rektor och karriärlärare har berett underlag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02. 
PPT Särskolans kursplaner. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 61. 
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§ 80 Dnr BUN2022-0146 600 

Intraprenad Haraberget 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden godtar informationen i utredningen samt beslutar 
att avslå att Harabergets förskola ska bedrivas som intraprenad/entreprenad och 
beslutet skickas vidare till Kommunfullmäktige som är uppdragsgivaren. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en intraprenad 
alternativt entreprenad. Utredningsuppdraget gäller en förskola som kommer att 
vara nybyggd 2024, Haraberget. Utredningen visar på dessa olika möjligheter. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att förskolan Haraberget kan drivas i antingen 
intraprenadform eller inom kommunens ordinarie verksamhet. Dock visar 
personalens svar att det inte finns intresse för att gå in i intraprenadformen vilket 
det bör tas hänsyn till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga. 
 
Förvaltningens beredning 
En undersökning som del av utredningen är genomförd gällande personalens 
inställning till att arbeta i intraprenadform. En sammanfattning av den 
undersökningen finns med i utredningen. Övrig beredning är dialog med rektor, 
möte med rektor för Donationsgatan som är en intraprenad i nuläget. Information 
i ledningsgruppen. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04. 
Utredning gällande intraprenad/entreprenad Haraberget, 2022-04-25 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 62. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 81 Dnr BUN2022-0156  

KPMG - granskning av grundskolans 

ledningsfunktion 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godta informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har granskat ledningsorganisationen i grundskolan. Kommunens revisorer 
har önskat att få veta hur gränssnittet ser ut mellan rektorer och verksamhetschefer. 

Förvaltningen ser, precis som granskningen visar, att rektorerna har fler 
underställda än vad de borde ha samt att det pedagogiska ledarskapet behöver 
stärkas ytterligare. Om förutsättningarna för rektorer blir förbättrade så kan även 
närvaro och pedagogiskt ledarskap bli bättre. Klassrumsobservationer och kollegialt 
lärande kan därmed öka kvaliteten och synliggöras i SKA arbetet. Mer 
administrativt stöd samt den nya organisationen bör kunna öka kvaliteten 
ytterligare i organisationen. Det har genomförts en stor kompetenshöjande insats 
när det gäller SKA- arbetet visa Skolverket. Dessutom har rektorerna genomfört 
modulen Leda förändring via Skolverket.  

När det gäller gränssnittet mellan verksamhetschefer och rektorer så är det 
huvudsakligen styrt av Skollagen och Läroplanen. Vår delegationsordning visar 
tydligt att det är rektorerna som ansvarar för sin inre organisation. 
Verksamhetscheferna är rektorernas närmsta chef och har lednings- och 
arbetsmiljöansvar. Verksamhetscheferna stödjer rektor i dennes uppdrag. 
Verksamhetscheferna anställer och ser till att rektorerna får den utbildning som de 
behöver för att klara av sitt komplexa uppdrag. Rapporten i sin helhet visar att 
rektorerna i stort får det stöd som de behöver.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utökning av ledningsorganisationen kostar mer än tilldelad budget. Om nämnden 
vill förstärka ledningsorganisationen så måste kostnaden utredas. 
 
Förvaltningens beredning 
Framtagande av underlag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KPMG - Granskning av grundskolans ledningsfunktion,  2022-05-
22. 
Svar på yttrande gällande grundskolans ledningsorganisation, 2022-05-02. 
Anställningsbevis VC. 
Arbetsbeskrivningar VC. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-11, § 63. 
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§ 82 Dnr BUN2022-0164 623 

Trafikupphandling 2025 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolskjutshandläggaren informerar om trafikupphandlingen 2025. 
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§ 83 Dnr BUN2022-0159 600 

Meddelanden  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden. 

Bu 2022-0168.007 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 gällande inlämnande av revisionsberättelse 
och beslut om ansvarsfrihet. 
 
Bu 2022-0159.600 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 gällande datum för delårsbokslut och 
budgetuppföljning samt instruktion för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Bu 2022-0159.600 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25 gällande utökad budget till barn- och 
utbildningsnämnden för kostverksamheten. 
 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2022-04-06. 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2022-05-11. 
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§ 84 Dnr BUN2022-0169 600 

Delegerande ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2021/2022 tagna  

under perioden 2022-04-13 till och med 2022-05-16. 

 

Bu 2022-0015.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

 

Bu 2022-0148.600 

Beslut på delegation gällande utbetalning av skolmiljarden Thoren Framtid AB.  

 

Bu 2022-0147.600 

Beslut på delegation gällande utbetalning av skolmiljarden Lingbygdens friskola 
ekonomisk förening. 

 

Bu 2022-0149.600 

Beslut på delegation gällande utbetalning av skolmiljarden One School Global 
Nyby Campus AB 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning av beslutade interkommunala ersättningar, 2022-05-10. 

 


