
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 8 maj 2018 

Plats och tid: Astrakanen, utbildning gällande diskrimineringslagen kl. 10:00-12:00  

 Astrakanen, sammanträde kl. 13:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson   UN 3 

2.  Godkännande av dagordning   UN 4 

3.  Remiss från Skolinspektionen - ansökan om etisk textildesign 
(omedelbar justering)  

Henrik Andersson UN 5-15 

4.  Remiss från Skolinspektionen - ansökan om nationellt godkänd 
idrottsutbildning för padel (omedelbar justering)  

Henrik Andersson UN 16-25 

5.  Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB om särskild variant inom 
teknikprogrammet (omedelbar justering)  

Henrik Andersson UN 26-72 

6.  Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB (omedelbar justering)  

Henrik Andersson UN 73-152 

7.  Budgetuppföljning januari-mars 2018 - bildning och arbete 
(handlingar skickas ut senare) 

Henrik Andersson UN 153-166 

8.  Optimal grundskoleorganisation - norra delen  Margaretha Ekelund-
Svensson   

UN 167-168 

9.  Genomlysning av skolpeng (handlingar skickas ut senare)  Margareta Ekelund-
Svensson 

UN  

10.  Skolpliktsanmälan - Strandängsskolan  Henrik Wagersten UN  

11.  Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan (handlingar 
skickas ut senare) 

Ingrid Berg Brynje   UN  

12.  Delegationsordning för utbildningsnämnden - tillägg gällande 
yttranden till Skolinspektionen  

Henrik Wagersten  UN 169 

13.  Instruktion för behandling av personuppgifter i utbildningsnämnden  Taina Virmalainen  UN 170-177 

14.  Beslut om dataskyddsombud i utbildningsnämnden  Taina Virmalainen  UN 178-179 

15.  Anmälda delegationsbeslut   UN 180-224 

16.  Beslutslogg   UN 225-229 

17.  Delgivningar   UN 230-248 

18.  Anmälda kränkande behandlingar  Henrik Wagersten UN 249-253 



Båstads kommun 
Datum 

2018-04-30 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

19.  Informationsärenden  

- Budgetuppföljning januari-mars 2018 – barn och skola, Ewa 
Rhodin Nilsson och Jonas Olsson  

- Åtgärder utifrån värdegrundsarbetet, Margaretha Ekelund-
Svensson 

- Avstängning av elever – åtgärdstrappa, Margaretha Ekelund-
Svensson  

- Information om läget i förskolorna, Birgitta Berséus (se 
bilaga) 

- Allmän information från barn och skola, Margaretha 
Ekelund-Svensson  

- Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson  

- Allmän information från individ och familj, Henrik 
Andersson  

 UN 254-267 

 
 
Båstad den 30 april 2018 
 
 
 

Helena Stridh 
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 15 maj kl. 17:00.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 180426 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr:       

Till:  Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Skolinspektionen 
Apelrydsskolan 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      

 
Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om riksrekryterande utbildning på Apel-
rydsskolan – estetisk spetsutbildning, Dnr 2018:230 
Yttrande angående ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan om godkännande som huvudman 
för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstads 
kommun från och med läsåret 2019/20. Ansökan avser Estetisk spetsutbildning enligt pro-
grammål  för nationellt program Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning. 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Båstads kommun inte har något att erinra avseende Stiftel-
sen Apelryds ansökan om att som huvudman bedriva riksrekryterande utbildning  enligt pro-
grammål för nationellt program Estetisk programmet, inriktning Bild och formgivning vid 
gymnasieskolan Apelrydsskolan.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun har möjlighet att yttra sig om Apelrydsskolans ansökan om estetisk spetsut-
bildning enligt 2 kap 5 § Skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  Yttrandet bör innehålla 
en konsekvensbeskrivning omfattande  de ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska följ-
derna en eventuell etablering får på lång sikt, cirka fem till sex år. 
 

Aktuellt 
I kommunen finns två gymnasieskolor, det kommunala Akademi Båstad gymnasium samt 
Apelrydsskolan. Skolorna konkurrerar inte i nämnvärd utsträckning med varandra, dock er-
bjuds samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap med olika profiler på båda sko-
lorna. Apelrydsskolan har en tydlig internatprofil. Det kommunala gymnasiet erbjuder inte 
motsvarande program eller inriktning. Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkanav-
tal rörande gymnasiestudier vilket ger eleverna rätt till fritt sök inom hela området. Båstads 
kommun har dessutom ett samverkansavtal med Laholm,  även detta gäller fritt sök för gym-
nasielever.   
 
Prognos över kommunens 16 åringar de kommande fem åren: 

2018 2019 2020 2021 2022  

135 153 158 136 178 
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Konsekvensbeskrivning 
De närmaste åren förväntas antalet gymnasielever stiga inom såväl Skåne/Blekinge som Hall-
and.  Apelrydsskolan har lång erfarenhet av att bedriva gymnasium och har en väl etablerad 
verksamhet samt ett gott varumärke.  Personalen har såvitt kan bedömas rätt kompetens vilket 
talar för att eleverna kommer erbjudas utbildning av god kvalité.  Skolans långa tradition av 
internatverksamhet gör att upptagningsområdet är nationellt. Eventuella ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för det lokala och regionala skolväsendet som anordnas av det 
allmänna får bedömas som små. 

 
 
 
Båstad  180426 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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BARNOCHSKOLA - VB: Ansökan 2018:230 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 

Susanna Lindström <susanna.lindstrom@skolinspektionen.se> 
"bastads.kommun@bastad.se" <bastads.kommun@bastad.se>, 
"kommun@laholm.se ... 
2018-03-06 15 :16 
VB: Ansökan 2018:230 

Kopia: Andreas Karlsson <andreas.karlsson@apelryd.se> 

Sida 1av2 

Bifogade filer: application-pdf; Meddelande.htm; Meddelandehuvud.txt; stadgar_ 2017-01-11.pdf; 
S28C-6e18011l12020_2017-0l-l l-2.pdf 

Remiss från Skolinspektionen 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. 

läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både 
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under maj 2018 

kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta utbildningen, 
i detta fall riksrekryterande utbildning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 
av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-

2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder 
utbildning liknande den sökta riksrekryterande utbildning. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress: 
friskolor@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 37-2018:230 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer. 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A9EB215BASTAD-ADM ... 2018-03-06 
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På Skolinspektionens vägnar 
Susanna Lindström 

Susanna Lindström 

Utredare 

Enheten för tillståndsprövning 

Skolinspektionen 

Telefon : +46 (0)8-586 084 07 

E-post: Susanna.lindstrom@skolinsoektionen.se 

Växel : +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Sveavägen 159 

Postadress : Box 23069, 104 35 Stockholm 

www.skolinspektionen.se 

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter I Facebook I Linkedln J YouTube 

Sida 2 av 2 
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STADGAR 
Antagna 2008-08-28, reviderade 2012-05-24, ändring 2014-10-06 

Stiftelsens namn och ändamål 

§ 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Apelrydsskolan. 

§ 2 Stiftelsens ändamål är att egendomen skall användas till en fruktodlingsskola för 
kvinnor, dock ej så uteslutande för nämnda ändamål att ej å egendomen även må 
kunna anordnas lärokurser omfattande andra grenar av trädgårdsodling såsom ock 
kurser i småbruk och dess binäringar, förutsatt att detta kan ske utan att skolans 
huvudändamål därigenom tillbakasättes. 

Stiftelsens tillgångar 

§ 3 Stiftelsen tillgångar består av 
a) den av makarna Martina Bergman-Österberg och Edvin Österberg till Fredrika 

Bremerförbundet den 18 mars 1914 skänkta fastigheten Småryd i Båstad 
kommun, 

b) aktier i dotterbolag, 
c) vad som i övrigt genom testamente, gåva eller på annat sätt kan tillfalla stiftelsen 

samt, 
d) avkastning av stiftelsens tillgångar. 

Stiftelsens säte 

§ 4 Stiftelsen har sitt säte i Båstads kommun. 

Stiftelsens styrelse 

§ 5 Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av fem till nio ledamöter samt tre 
suppleanter. Fredrika Bremer förbundet ska utse samtliga styrelseledamöter och 
suppleanter i styrelsen. Styrelseuppdraget ska gälla för en tid av 2 år. Hälften av 
ledamöterna utses inledningsvis för en period av ett år, därefter i rullande 
tvåårsperioder 
Fredrika Bremer förbundet utser ordförande och vice ordföranden i stiftelsens 
styrelse. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång, skall ny ledamot utses för återstående del 
av mandattiden. 

Styrelsen kan även adjungera personer, utan rösträtt, för att tillföra styrelsen saknad 
kompetens. Skolans rektor samt en arbetstagarrepresentant med suppleant ska vara 
permanent adjungerade. 

Styrelsen får tillsätta arbetsutskott och har även rätt att vid behov till sig knyta 
lämpliga personer för särskilt uppdrag. 

9



Sammanträden 

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart det är erforderligt. På 
begäran av styrelseledamot är ordförande skyldig att snarast sammankalla styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Firmateckning 

§ 7 Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill. 

Förvaltning, bokföring, årsredovisning och revision 

§ 8 Styrelsen skall tillse att stiftelsens medel förvaltas på betryggande sätt. 

§ 9 Stiftelsen är bokföringsskyldig enligt bestämmelserna i bokföringslagen 
(1999: 1078). Räkenskapsår skall vara brutet räkenskapsår, 1/7 - 3016. 

§ 10 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser Fredrika 
Bremerförbundets styrelse två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. 

§ 11 Senast den 31 oktober skall styrelsens årsredovisning överlämnas till stiftelsens 
revisorer, vilka inom två månader skall avge revisionsberättelse med angivande 
huruvida redovisningen fullgjorts på ett sätt som överensstämmer med 
god redovisningssed samt om stiftelsens ändamål uppfyllts. 

Ansvarsfrihet 

§ 12 Fredrika Bremerförbundets styrelse skall inom åtta månader från räkenskapsårets 
utgång besluta i fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för det gångna 
räkenskapsåret. 

Registrering 

§ 13 Stiftelsen skall vara registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

Verksamhetens fortsättande 

§ 14 Skulle Stiftelsen råka på obestånd eller skulle det befinnas vara ekonomiskt ogörligt 
att fortsätta verksamheten, skall samråd ske med Fredrika Bremerförbundets 
styrelse. 

Vid likvidation gä11er 7 kap. stiftelselagen. 

2012-05-24 rev 2014 10 06 
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Skolinspektionen 

Skicka in ansökan 

Välj ett av nedanstående två alternativ för att skicka in ansökan. 

1. Fyll i uppgifterna i fältet" underskrift av ansökan" nedan och scanna in sidan. Bifoga den 

till S<olverkets ansökan. Kom även ihåg att bifoga registeruppgifter. 

2. Ni kan skicka underskrift av ansökan samt registeruppgifter direkt till S<olinspektionen. 

Fyll i "underskrift av ansökan " samt "uppgifter om sökanden" nedan och skicka 

handlingarna per e-post till friskolor@;kolinspektionen.se eller med vanlig post till 

S<olinspektionen Box 23069, 10435 Sockholm. 

Underskrift av ansökan 

) 

Namnförtydligand~ . 
t;'::;>i i:?-V-11/P\ Wf I~ ( IC:,61\rV ~ 

Ort och datum 
~~<--cl 

Underskrift ;l N amnf prtydl igande 

f ,,,,,.._ J n'd l2' o:,.. I~ s l- "' 
Ort och datum o.. " I i 

\J ....... .s-\-,.___ l,\ l g-o 111 
Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan 

och därtill bifogade handlingar är sanna. 

Uppgifter om sökanden 

S<olenhetens namn Ärr( v'i J {5lal t~V\ 
Kommun som skolenhetdska/är vara belägen 

~: r-Cl 
95kandens namn (exempel Bolaget AB) 

A-r t I lf'--1 ~ & dcu l 0 \!'--S t-1 t+.e I &t'- \I\ 
Organisationsform 

~+i tte l ~ 
Organisationsnummer/personnummer 

'Co 2- L\ 2.. Y - t 2_ ~ L\ 
Utdelningsadress, postnummer och ort till sökanden °' h L 

\<.,.~~- It s V~-\/'\ 'UJ i 'L E/ 1 cl <; 16 .,... c. ~ c 
'J 
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Postadress 

länsstyrelsen 
Skåne 

Org. nr: 802424-7234 

REGISTRERINGSBEVIS 
NÄRINGSDRIVANDE STIFTELSE 

Utskriftdatum/tid 

2017-03-02 07:58 
Registreringsdatum 

2005-03-08 
Stiftelsenummer /Aktnummer 

1018987 LMA1314 

Namn: Stiftelsen Apelrydsskolan 

Adress: 
Kattviksvägen 207 
269 96 Båstad 

Telefon: 0431-700 61, 0761-406940 

Fax: 0431-704 63 

Säte (kommun): Båstad 

Län: Skånelän 

Anmärkning: 

ÄNDAMÅL 

I Sida 

1 (3) 

Stiftelsens ändamål är att egendomen skall användas till en fruktodlingsskola för kvinnor, dock ej 
så uteslutande för nämnda ändamål att ej å egendomen även må kunna anordnas lärokurser 
omfattande andra grenar av trädgårdsodling såsom ock kurser i småbruk och dess binäringar, 
förutsatt att detta kan ske utan att skolans huvudändamål därigenom tillbakasättes. 

ORDFÖRANDE 

 

STYRELSELEDAMÖTER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress 
NIA 

Telefon Telefax Internet 
010-224 10 00 010-224 11 10 

291 86 Kristianstad NIA 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

SUPPLEANTER 

REGISTRERINGSBEVIS 
NÄRINGSDRIVANDE STIFTELSE 

Utskriftdatum/!id 

2017-03-02 07:58 
Registreringsdafum 

2005-03-08 
Stiftelsenummer 'Aktnummer 

1018987 LMA1314 

 

 

 

 

FIRMA 

Stiftelsen Apelrydsskolan 

NÄRINGSVERKSAMHETENS ART 

Skolverksamhet 

REVISOR 

 
 

 

 
 

FIRMA TECKNING 
Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och ytterligare en ledamot två i förening, Ordförande 
och rektor två i förening. 

RÄKENSKAPSÅR 
1 juli - 30 juni 

Besöksadress 
NIA 

Telefon Telefax Internet 
010-224 10 00 010-224 11 10 

291 86 Kristianstad NIA 
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Avsiktsförklaring 

Avseende samverkan 

Mellan Textilhögskolan i Borås och Apelrydsskolan i Båstad. 

Textilhögskolan och Apelrydsskolan har för avsikt att fortsätta samverka kring den gymnasiala spetsut
bildningen "Etisk textildesign': för vilken Apelrydsskolan är utbildningsanordnare. 

Ett av syftena med spetsutbildningen är att eleverna ska beredas möjlighet att parallellt med den senare delen 
av sina gymnasiestudier kunna ta dela av den stimulans som högskolemiljön kan ge och kunna läsa kurser 
vid ett universitet eller högskola. 

Textilhögskolan har tagit del av information om programmets ide, mål och arbetsformer. Eleverna kommer 
att ges möjlighet att läsa kurser på Textilhögskolan motsvarande 15 högskolepoäng inom ämnet textil och 
design, där behörighetskravet är grundläggande behörighet. Programrådet väljer lämpliga kurser som 
överensstämmer med programmålet. 

Textilhögskolan ställer handledare och medbedömare till förfogande för elevernas projektarbete, i den 
omfattning som programrådet finner lämplig. 

Apelrydsskolan ansvarar för elevernas hela gymnasieutbildning, studievägledning, vård och omsorg. 
Apelrydsskolan marknadsför och antar elever till utbildningen. 
Apelrydsskolan bekostar transporter och logi som uppkommer i och med samarbetet med Textilhögskolan, 
samt det studiematerial som är nödvändigt för att genomföra kurserna. 

Representanter valda av textilhögskolan och Apelrydsskolan bildar tillsammans ett lokalt programråd med 
uppgift att utveckla, planera och kvalitetssäkra utbildningen. 

Borås2018-0l-10 

Thorbjörn Magnusson, Textilhögskolan i Borås Andreas Karlsson, Apelrydsskolan 
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Yttrande från Högskolan i Borås avseende 

estetisk spetsutbildning 

Nedanstående text syftar till att motivera varför vi tycker det finns ett nationellt 
intresse av gymnasieutbildningen Etisk Modedesign vid Apelrydsskolan, Båstad. 

Inom Högskolan i Borås bedrivs utbildning och forskning inom ett stort antal områden varav ett 
profilområde är textil och design. Textilhögskolan är landets enda institution med inriktning mot 
textil och mode med examensrättigheter på samtliga utbildningsnivåer inklusive forskarexamen i 
konstnärligt arbete. 
Den textila branschen i Sverige har utvecklats i en mycket positiv riktning under många år med en 
ständigt ökande export. Framtidsjobben inom den textila sektorn bedöms finnas inom bl a design, 
miljökunnande, produktutveckling och marknadsföring. Det finns således ett fortsatt stort behov 
av personer med god textilkompetens för att fortsätta vidareutveckla den textila branschen i Sverige 
även i framtiden. 

För att klara en konstnärlig kandidatutbildning inom textil krävs både konstnärliga och textila 
förkunskaper men också krav på särskild behörighet. Kortfattade exempel på dessa är (Från Mode
designutbildningen): Konstnärlig-, Teknisk- samt Kritisk-teoretisk förmåga. Dessa krav har med
fört att en stor del av de studenter som antas till våra utbildningar har genomfört en eftergymnasial 
utbildning. Därför finns det ett stort behov av att skapa gymnasieutbildningar som ger eleverna de 
förkunskaper som krävs för att på så sätt förbättra förutsättningarna för mode- och textila området. 
En utbildning som Etisk Modedesign är precis en sådan utbildning. En annan fördel med utbild
ningen är dess geografiska placering som i sig ger en större spridning på sökanden eftersom de flesta 
annars kommer från någon av de större städerna. 

Ett avslutande argument är situationen på arbetsmarknaden där vi kan se att studenter med avslutad 
examen generellt väldigt snabbt får arbete. Enligt Högskolan i Borås är över 90 procent etablerade 
på arbetsmarknaden inom 18 månader efter examen. 

Vänligen, 

Thorbjörn Magnusson 
Sektionschef för Design 
Högskolan i Borås 
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Datum: 180426 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr:       

Till:  Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Skolinspektionen 
Apelrydsskolan 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      

 
Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om  nationellt godkänd idrottsutbild-
ning (NIU) för  padel på Apelrydsskolan, Dnr 37-2018:230 
Yttrande angående ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan om godkännande som huvudman 
för nationellt godkänd idrottsutbildning för padel  vid den fristående gymnasieskolan Apel-
rydsskolan i Båstads kommun från och med läsåret 2019/20.  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Båstads kommun inte har något att erinra avseende Stiftel-
sen Apelryds ansökan om att som huvudman bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU) för padel.  
 
Bakgrund 
Båstads kommun har möjlighet att yttra sig om Apelrydsskolans ansökan nationellt godkänd 
idrottsutbildning enligt 2 kap 5 § Skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska kunna bedöma 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna  (kommunal verksamhet).  Yttrandet bör 
innehålla en konsekvensbeskrivning omfattande  de ekonomiska, pedagogiska och organisato-
riska följderna en eventuell etablering får på lång sikt, cirka fem till sex år. 
 
Aktuellt 
I kommunen finns två gymnasieskolor, det kommunala Akademi Båstad gymnasium samt 
Apelrydsskolan. Skolorna konkurrerar inte i nämnvärd utsträckning med varandra, dock er-
bjuds samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap med olika profiler på båda sko-
lorna. Det kommunal gymnasiet erbjuder inte NIU inom någon idrott, dock finns Riksidrotts-
gymnasium inom tennis. Det kommunala gymnasiet Apelrydsskolan har en tydlig internatpro-
fil. Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkanavtal rörande gymnasiestudier vilket 
ger eleverna rätt till fritt sök inom hela området. Båstads kommun har dessutom ett samver-
kansavtal med Laholm,  även detta gäller fritt sök för gymnasielever.   
 
Prognos över kommunens 16 åringar de kommande fem åren: 

2018 2019 2020 2021 2022  

135 153 158 136 178 

 
Konsekvensbeskrivning 
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De närmaste åren förväntas antalet gymnasielever stiga inom såväl Skåne/Blekinge som Hall-
and.  Apelrydsskolan har lång erfarenhet av att bedriva gymnasium och  har en väl etablerad 
verksamhet samt ett gott varumärke.  Personalen har såvitt kan bedömas rätt kompetens vilket 
talar för att eleverna kommer erbjudas utbildning av god kvalité.  Skolans långa tradition av 
internatverksamhet gör att upptagningsområdet är nationellt. Eventuella ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för det lokala och regionala skolväsendet som anordnas av det 
allmänna får bedömas som små. 
 
 
 
Båstad  180426 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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BARNOCHSKOLA - Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:1021 Ansökan från 
Stiftelsen Apelrydsskolan 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 

Kopia: 
Bifogade filer: 

Susanna Lindström <susanna.lindstrom@skolinspektionen.se> 
"bastads.kommun@bastad.se" <bastads.kommun@bastad.se>, 
"kommun@laholm.se ... 
2018-03-06 15:38 
Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:1021 Ansökan från Stiftelsen 
Apelrydsskolan 
Andreas Karlsson <andreas.karlsson@apelryd.se> 
dokument ansökan.pdf; Meddelandehuvud.txt; Meddelande.htm; application-pdf; 
37-2018-1021 Remiss brev avvikelser gymnasieskola Apelrydsskolan.pdf 

Remiss från Skolinspektionen 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) . Både 
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under maj 2018 

kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta utbildningen, 
i detta fall nationellt godkänd idrottsutbildning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 
av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-

2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder 
utbildning liknande den sökta nationellt godkänd idrottsutbildning. Vid nationellt godkänd 
idrottsutbildning, ange vilka idrotter kommunen har tillstånd för. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se. 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A9EBEICBASTAD-AD... 2018-03-06 
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Vänligen ange ansökans dnr 37-2018:1021 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Susanna Lindström 
Utredare 

Susanna Lindström 

Utredare 

Enheten för tillståndsprövning 

Skolinspektionen 

Telefon: +46 (0)8-586 084 07 

E-post: Susanna.lindstrom@skolinspektionen.se 

Växel : +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Sveavägen 159 

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 

www.skolinspektionen.se 

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter I Facebook I Linkedln I YouTube 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A9EBEICBASTAD-AD... 2018-03-06 
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~ 
Skolinspektionen 

Berörda kommuner 

Remiss från Skolinspektionen 

Remiss 

2018-03-06 
1 (2) 

Dnr 37-2018:1021 

Stiftelsen Apehydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §skollagen 
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 
maj 2018 kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga 
antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 
utbildningen, i detta fall nationellt godkänd idrottsutbildning. Av 
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2018-2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som 
idag erbjuder utbildning liknande den sökta nationellt godkänd 
idrottsutbildning. Vid nationellt godkänd idrottsutbildning, ange vilka idrotter 
kommunen har tillstånd för. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se . 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se 
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Sko/inspektionen Remiss 
2018-03-06 

2 (2) 
Dnr 37-2018:1021 

Vänligen ange ansökans dnr 37-2018:1021 i yttrandet. Avser yttrandet flera 
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 
yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Susanna Lindström 
Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Stiftelsen Apelrydsskolan 

Kopia till 

Stiftelsen Apelrydsskolan 
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Skolinspektionen 

Skicka in ansökan 

Välj ett av nedanstående två alternativ för att skicka in ansökan. 

1. Fyll i uppgifterna i fältet" underskrift av ansökan" nedan och scanna in sidan . Bifoga den 

till S<alverkets ansökan . Kom även ihåg att bifoga registeruppgifter. 

2. Ni kan skicka underskrift av ansökan samt registeruppgifter direkt till S<alinspektionen. 

Fyl I i "underskrift av anookan " samt "uppgifter om ookanden" nedan och skicka 

handlingarna per e-post till fr iskolor@Jkolinspektionen.se eller med vanlig post till 

S<0linspektionen Box 23069, 10435 Stockholm. 

Underskrift av ansökan 

N amnförtydligand~\ ,/ _, . 
\:;>i t?"°' '\IF\ WJ 1 ~ r e&tnv \.:) 

Underskrift / Namnfprtydligand~ 

Av--. i vtl\.J l<... o: r l ~Jl- \..._,_ 
Ort och datum 

l ~0 111 
Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan 

och därtill bifogade handlingar är sanna. 

Uppgifter om sökanden 

S<olenhetens namn 1\-pel v'i) ~sLal t~V\ 
Kommun som skolenhetent,a/är vara belägen 

f-6: r.{l 
g)kandens namn (exemp~I ~laget AB) ;\- ( . ( ( 

S {-, -fl e I e<. V\ r t v '-I ~ .s. ( c o 0 V--
Organisationstorm 

s+ i tte l ~ 
Organisationsnummer/personnummer 

YO f__ Y 2- Y - f 2 Z L[ 
Utdelningsadress, postnummer och ort till sökanden "' h l 

lccJ-ivi't<'s v~~V\ L.Oi- 2.(/ 1 cl b 16 ..---<;. -'\ ( 
'V 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

Org. nr: 802424-7234 

REGISTRERINGSBEVIS 
NÄRINGSDRIVANDE STIFTELSE 

Utskriftdatumltid 

2017-03-02 07:58 
Registrerings datum 

2005-03-08 
Stiftelsenummer /Aktnummer 

1018987 LMA1314 

Namn: Stiftelsen Apelrydsskolan 

Adress: 
Kattviksvägen 207 
269 96 Båstad 

Telefon: 0431-700 61, 0761-406940 

Fax: 0431-704 63 

Säte (kommun): Båstad 

Län: Skåne län 

Anmärkning: 

ÄNDAMÅL 

/Sida 

1 (3) 

Stiftelsens ändamål är att egendomen skall användas till en fruktodlingsskola för kvinnor, dock ej 
så uteslutande för nämnda ändamål att ej å egendomen även må kunna anordnas lärokurser 
omfattande andra grenar av trädgårdsodling såsom ock kurser i småbruk och dess binäringar, 
förutsatt att detta kan ske utan att skolans huvudändamål därigenom tillbakasättes. 

ORDFÖRANDE 
 

STYRELSELEDAMÖTER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress 
NIA 

Telefon Telefax Internet 
010-224 10 00 010-224 11 10 

291 86 Kristianstad NIA 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

SUPPLEANTER 

REGISTRERINGS BEVIS 
NÄRINGSDRIVANDE STIFTELSE 

Ulskrlftdalum/tid 

2017-03-02 07:58 
Registreringsdatum 

2005-03-08 
Stiftelsenummer 'Aktnummer 

1018987 LMA1314 

    

 
 

      

FIRMA 

Stiftelsen Apelrydsskolan 

NÄRINGSVERKSAMHETENS ART 

Skolverksamhet 

REVISOR 

556356-9382, Grant Thornton Sweden AB, Box 7623, 103 94, Stockholm , 0406656911, 
Stockholms län, Stockholm Ansvarig 

 

556356-9382, Grant Thornton Sweden AB, Box 7623, 103 94, Stockholm, 0406656911, 
Stockholms län, Stockholm Ansvarig 

 

FIRMA TECKNING 
Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och ytterligare en ledamot två i förening. Ordförande 
och rektor två i förening. 

RÄKENSKAPSÅR 
1 juli - 30 juni 

Besöksadress 
NIA 

Telefon Telefax Internet 
010-224 10 00 010-224 11 10 

291 86 Kristianstad NIA 
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SVENSKA 
SQUASH FÖRBUNDET 

Tillstyrkan gällande nationellt godkänd idrottsutbildning 
för Stiftelsen Apelrydsskolan med utbildningsstart 
hösten 201,f'l 

Svenska Squashförbundet tillstyrker nationellt godbnd idrottsutbildning för Padel vid 
Apelrydsskolan i Båstad kommun 

Huvudman för utbildningen är Stiftelsen Apelrydsskolan .. 

Det sammanlagda antalet platser som utbildningen ska omfatta är högst 24, vilket innebär ca 
8 antagnings platser per år. 

Malmö den 30 januari 2018 
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Datum: 180426 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr:       

Till:  Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Skolinspektionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      

 
Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökan 
om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fri-
stående  gymnasieskolan Academy of Tech and business Laholm, Dnr 37-2018:1137 
Yttrande angående ansökan från Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and 
Education Laholm AB) om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieut-
bildning vi den fristående gymnasieskolan vid Academy of Tech and Business Laholm i La-
holms kommun från och med läsåret 2019/20.  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Båstads kommun inte har något att erinra avseende ansökan 
från Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Education Laholm AB) om 
godkännande av särskild variant av gymnasieutbildning vi den fristående gymnasieskolan 
Academy of Tech and Business Laholm. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har möjlighet att som grannkommun yttra sig om ansökan från Amigo nr 
2556 (under namnändring till Academy of Tech and Education Laholm AB) om godkännande 
av särskild variant av gymnasieutbildning vi den fristående gymnasieskolan Academy of Tech 
and business Laholm i Laholms kommun enligt 2 kap 5 § Skollagen (2010:800). Skolinspekt-
ionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagligt 
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verk-
samhet).  Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning omfattande de ekonomiska, peda-
gogiska och organisatoriska följderna en eventuell etablering får på lång sikt, cirka fem till sex 
år. 
 
Aktuellt 
Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökan avser start av Teknikprogram, inriktning Informations- 
och medieteknik med 180 platser, när verksamheten är fullt utbyggd det vill säga efter tre år.  
Särskild variant avser Programmering 1-3 samt Företagsekonomi 1-3. 
 
I Båstads kommun finns två gymnasieskolor, det kommunala Akademi Båstad gymnasium samt 
den fristående Apelrydsskolan. Ingen av skolorna i Båstad erbjuder teknikprogrammet. I La-
holms kommun erbjuds programmet på det kommunala Osbecksgymnasiet. 
Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkanavtal rörande gymnasiestudier vilket ger 
eleverna rätt till fritt sök inom hela området. Båstads kommun har dessutom ett samverkans-
avtal med Laholm,  även detta gäller fritt sök för gymnasielever.   
 
Prognos över Båstads kommuns 16 åringar de kommande fem åren: 
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2018 2019 2020 2021 2022  

135 153 158 136 178 

 
Konsekvensbeskrivning 
De närmaste åren förväntas antalet gymnasieelever stiga inom såväl Skåne/Blekinge som Hall-
and.  Den etablering som ansökan avser ökar emellertid antalet elevplatser i närområdet rela-
tivt kraftigt vilket kan komma att påverka de kommunala skolorna i Båstad och Laholm organi-
satoriskt och ekonomiskt. En riksrekryterande profil kan dock kompensera för detta.  
 
 
 
 
Båstad  180426 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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Therese Zetterström - Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 37-2018:1137 Ansökan från 
Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Business Education 
Laholm AB) 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 

Kopia: 
Bifogade filer: 

Matilda Peders en <matilda.pedersen@skolinspektionen.se> 
"kommun@laholm.se" <kommun@laholm.se>, "bastads.kommun@bastad.se" 
<basta ... 
2018-03-09 11 :08 
Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 37-2018: 113 7 Ansökan från Arnigo nr 
2556 (under namnändring till Academy ofTech and Business Education 
Laholm AB) 
"kim.linkruus@arnbsweden.com" <kim.linkruus@ambsweden.com> 
application-pdf (19).pdf; Bilaga 1 - Registrerings bevis Laholm.pdf; Bilaga 1 -
Signatur.pdf; Bilaga 2 - Yttr·ande Laholms kommun och na"ringsliv.pdf; 
Bilaga 3 - Yttrande Ash Pournouri.pdf; Bilaga 4 - K01i om Ash Pournouri.pdf; 
Bilaga 5 - Avsiktsfo"rklaring Laholm.pdf; Bilaga 6 - Intyg KC Tingsryd om 
etableringen i kommunen.pdf; Bilaga 7 - Intyg Holtab AMB om effekten i 
Tingsryd 2018 .pdf; Bilaga 8 - Brev fra0 n Kristina Alse'r om effekten i 
Tingsryd.pdf; Bilaga 9 - Huvudmannens elevprognos Laholm.pdf; Bilaga 10 -
Bakgrundsbeskr AMB-skolan Tingsryd - Laholrn.pdf; Bilaga 11 -
Registreringsbevis Laholm.pdf; Bilaga 12 - Generalfullmakt Laholm.pdf; 
Bilaga 13 - Yttrande Linne 'universitetet.pdf; Bilaga 14 - Va"rdegrunden pa0 

skolan My Better Me video.pdf; Bilaga 3 - Huvudmannens elevprognos 
Laholm.docx; Remiss brev - Laholms kommun m.fl .. docx 

Remiss från Skolinspektionen 

Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Business Education 
Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild 

variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Tech and 

Business Laholm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
(kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under maj 

2018 kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga antagningsstatistik till 

gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 
utbildningen, i detta fall särskild variant av gymnasieutbildning. Av konsekvensbeskrivningen 
bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. 
Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AA2A055BASTAD-AD... 2018-03-12 
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För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-

2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag 
erbjuder utbildning liknande den sökta särskilda varianten av gymnasieutbildning. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress: 
friskolor@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 37-2018:1137 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt 

med aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Matilda Pedersen 
Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Amigo nr 2556 (under 
namnändring till Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB) 

Kopia till 

Amigo nr 2556 (under namnändring till 
Academy of Tech and Business Education 
Laholm AB) 
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~ 
Skolinspektionen 

Laholms kommun 
Båstads kommun 
Halmstads kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 

Remiss från Skolinspektionen 

Remiss 

2018-03-09 
1 (2) 

Dnr 37-2018: 1137 

Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Business 

Education Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of Tech and Business Laholm i Laholms kommun fr.o.m. 
läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §skollagen 
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 
maj 2018 kan därför Skolinspektionen komma att begära in 2018 års slutliga 
antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 
utbildningen, i detta fall särskild variant av gymnasieutbildning. Av 
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2018-2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som 
idag erbjuder utbildning liknande den sökta särskilda varianten av 
gymnasieutbildning. 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se 
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Sko/inspektionen 

Remissvar 

Remiss 
2018-03-09 

2 (2) 
Dnr 37-2018:1137 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E
postadress: friskolor@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 37-2018:1137 i yttrandet. Avser yttrandet flera 
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 
yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Matilda Pedersen 
Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Amigo nr 2556 (under 
namnändring till Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB) 

Kopia till 

Amigo nr 2556 (under namnändring till 
Academy of Tech and Business Education 
Laholm AB) 

31



Ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning 

Sökande 
Huvudman för utbildningen: 

Skolan/Skolor 

Kontaktperson 

(dagtid): 

Ansökan 

Utbildningens syfte och mål 

Utbildningens syfte och innehåll 

nr 2556 Aktiebolag (under namnändring till Academy ofTech and Business 

Education Laholm AB) 

 

Box 115 

362 22 

Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper och kompetenser som efterfrågas av näringslivet, samt möjlighet till att studera vidare. 

Utbildningen ska ge eleverna bra möjlighet att möta programmets examensmål men även ge eleverna de kunskaper som efterfrågas på dagens- och 

framtidens arbetsmarknad. Huvudmannens representanter och samarbetspartners har stora internationella framgångar och lång bakgrund inom 

tech-sektorn. Med bakgrund av detta ser Huvudmannen att utbildningen bör präglas av en starkt värdegrundsarbete, entreprenöriellt förhållningssätt, 

medvetenhet om den ökade internationaliseringen, hållbar utveckling, kritiskt förhållningssätt och spetskunskap inom branschen. Många av dagens 

största och mest framgångsrika företag har uppstått genom en förening mellan företagande och teknisk spetskunskap. Utbildningen ämnar ge eleverna 

yttersta spetskunskap men även en förståelse för processen kring att starta och driva ett företag. 

Mål för utbildningen 
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"Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en ide, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna" (www.skolverket.se). En 

integration av företagsekonomiska ämnen ger eleverna en bra förståelse för hur de kan tillämpa sina kunskaper i näringslivet. Entreprenörskap och 

företagande är viktiga delar av tekniska processer och utbildningen ger möjlighet till en djupare förståelse för företagande, entreprenörskap och 

näringsliv. Med spetskompetens inom programmering samt företagande får eleverna möjlighet att på ett bra sätt navigera sin roll i näringslivet. 

Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av 

teknik i ett hållbart samhälle, vilket genom företagsekonomi ges ytterligare en dimension. Utveckling av teknik sker ofta i projektarbetsform vilket är 

förenligt med företagsekonomi där eleverna med en affärside får omsätta ideer till praktisk verksamhet. 

Beskrivning av utbildningen 

Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll 

!~~~;~~ ~~~~~igare bedrivit utbildning med motsvarande innehåll: 
>. •••••••• ·-···· 

Lokal eller regional efterfrågan på kunskaper som utbildningen ger 

Redogörelse för den lokala eller regionala efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger 

Huvudmannen har genomfurt en elevundersökning som visar på ett starkt intresse för utbildningen lokalt. Vidare efterfrågar det lokala och regionala 

näringslivet utbildningen för att lösa kompetensbehovet i sektorn (se bilaga). Nationellt finns även behovet för utbildad personal med rätt utbildning. 

Exempel på detta återges i yttrandet från Ash Pournouri (se bilaga). 

Uppgift om kostnaden för utbildningen 

Skillnad mot riksprislista 

Ingen skillnad mot riksprislistan på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). 

Elevprognos 

Beräknat antal elever 

Beskrivning av vad elevprognosen grundar sig på 

Hela elevprognosens genomförande och resultat återges i bilagan. Huvudmannen har genomfört en intresseundersökning bland elever i Laholms 

kommun samt i 7 andra kommuner i regionen. Dessa är enligt följande: Halmstad, Gullbrandstorp, Getinge, Markaryd, Veinge, Våxtorp och Båstad. Av 

de 228 elever som ingick i undersökningen var sammanlagt 204 elever närvarande vid det aktuella tillfället och 24 elever var frånvarande av olika 

orsaker, såsom sjukdom, ledighet mm. Dessa 204 elever har fått information om den tilltänkta skolan. Utifrån undersökningens resultat anser 

huvudmannen att de tilltänkta utbildningsplatserna på den fristående gymnasieskolan Academy ofTech and Business (ATB) med särskild variant, 

kommer att kunna fyllas. 

Antagning 

Skolans resurser 

Lärarresurser 
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ATB strävar för att alla lärare ska vara legitimerade. Utöver det kommer det att rekryteras lärare med stor erfarenhet av branschen och med såväl 

nationell som internationell utbildning. Huvudmannen ser värdet av att personalen har ett stort intresse för ungdomar och deras personliga allsidiga 

utveckling samt att eleverna interagerar med skolans värdegrund. Ett generellt mål för huvudmannen i tidigare och kommande personalrekrytering är att 

personalen på skolan ska vara engagerade och införstådda med att skolans olika ämnen integreras på ett allsidigt sätt. Därtill finns det krav på att 

personalen inser och förhåller sig väl till värdet av pedagogisk forskning och till den tekniska utvecklingen inom branschen. Till lärarna kan även räknas 

de föreläsare som regelbundet arbetar på skolan. Dessa kommer att tillhöra toppskiktet inom de olika teknikområdena, företagsvär!den och IT-företag. 

Dragningskraften från Ash Pournouri och Huvudmannen kommer bidra till försörjningen. 

Lokala förutsättningar 

Laholms kommun och en privat byggherre tillhandahåller ändamålsenliga lokaler som är designade och anpassade för undervisningen. Huvudmannen 

har fört dialog med Osbecksgymnasiet (som ligger granne med den tilltänkta skolan) och kommer att samverka med gymnasiet för 

gymnasiegemensamma ämnen, om ansökan blir godkänd. Samtliga programgemensamma ämnen komn1er att ske i ändamålsenliga lokaler. A TBs 

etablering i Laholm hoppas skapa positiva effekter (likt effekterna från systerskolan i Tingsryds kommun) hos både kommun, region och näringsliv, 

vidare beskrivet i bilagorna. ATB ämnar samarbeta med det lokala näringslivet. Det lokala och regionala näringslivet ställer sig positivt till utbildningen 

och kommer i största möjliga mån att integreras i utbildningen. Genom Ash Pournouri kommer skolan att koppla till sig föreläsare från toppskiktet av 

internationella aktörer inom branschen. 

Bilagor 

Särskild variant - Bilaga B: Ansökan avseende rätt att erbjuda följande inriktning 

Ämnen och kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning 

34



a.1 Bolagsverket 
851 Ht Sund:wall 
11771·6ill (170 

\\'\\'w.b1Jb.gsn·rkc1.sc 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559143-4880 
Objektets registrenngsdatum Nuvarande firmas registrenngsdatum 

2018-01-03 2018-01-03 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Dokumentet skapat 

2018-01-03 

559143-4880 

Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Athena Bolagstjänst AB 
Box 4071 
904 03 UMEÅ 

Västerbottens län, Umeå kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2017-12-28 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

  
  
  

  
  
  

STYRELSELEDAMÖTER 

Sida 

12:49 2 

    
 

STYRELSE SUPPLEANTER 
    

 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 
med högst 5 suppleanter. 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembuds förbehåll 
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor 

VERKSAMHET 

(3) 
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1.1 Bolagsverket 
851 81 Sunds\·;dl 
0771-(170 670 
\\'\\""W,h11lag:ffcrkc1.sc 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559143-4880 
Objektets registreringsdatum 

2018-01-03 
Dokumentet skapat 

2018-01-03 12:49 

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt 
därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 

0701 - 0630 

KALLELSE 

Kallelse ska ske genom brev med posten 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Nuvarande finTias registreringsdatum 

2018-01-03 
Sida 

3 (3) 
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PROTOKOLL, Amigo nr 2556 Aktiebolag, 559143-4880 Blad 1 (2) 

Art Extra bolagsstämma. 

Plats Umeå. 

Datum 3 januari 2018. 

1 Till ordförande valdes  
Ordförande & Till justerare valdes  
Justerare  skrev protokollet. 

2 
Röstlängd 

3 
Kallelse & 
dagordning 

4 
Bolagsordning 

En förteckning över närvarande upprättades; 

Namn 

AXB EDUCATION AB gm 
Andreas Carlsson 

Summa 

Antal aktier/röster 

500 

500 
============= 

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 
som röstlängd. 

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning och dagordningen 
godkändes. 

Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen. 

5 Meddelade stämmoordföranden att i ovanstående förteckning nänmda aktie-
Balansräkning ägare övertagit Athena Bolagstjänst Aktiebolags skuld  till 

bolaget, vilket av bolagsstämman nu godkännes, samt att beloppet ifråga 
inbetalts. Härefter konstaterades bolagets ställning denna dag vara: 

Tillgångar 
Kassa för insättning på bolagets bankräkning 

Skulder 
Aktiekapital 

 

 

6 Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt upp-
Ansvarsfrihet görelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget någon talan av vad 

slag det vara må ej finge riktas mot den förutvarande styrelsen, samt att allt 
mellanhavande mellan bolaget och förutvaranade styrelse var till fullo reglerad. 
Nämnda nya aktieägare har förbundit sig att vid kommande årsstämma bekräfta 
ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag. 
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7 
Val 
Styrelse 

Revisor 

8 
Avslutning 

PROTOKOLL, forts Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Stämman beslutade att välja följande personer: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Stämman beslutade att välja: 

Revisor  

Samtliga beslut fattades enhä11Jgt1Stämman avslutades. 
I 

Underskrifter Ordförande och 
Justeras 

Protokollförare 

Blad 2 (2) 
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BOLAGSORDNING 2018-01-03 

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är Academy ofTech and Business Education Laholm AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fristående gymnasieutbildning, yrkeshögskola och 
privata utbildningar samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall utges med lägst 500 st och högst 2.000 st. 

§ 6 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst tre suppleanter väljas. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utse en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten, 
fax eller med e-post. 
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BOLAGSORDNING Blad 2 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden 
skall förekomma till behandling; 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning samt i förekommande fall revisionsberättelse och 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna 
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

§ 10 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är I juli - 30 juni. 

§ 11 Hembud 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien 
skall därmed styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därefter genast skriftligen underrätta 
bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen 
anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
Talan om lösen skall ha väckts inom en månad från det att lösningsanspråket framställts hos bolagets 
styrelse. 
Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lottning, dock att, 
om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, 
som vill lösa. 
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BOLAGSORDNING Blad 3 

Lösningsanspråk får inte utövas för ett mindre antal aktier än det antal aktier erbjudandet avser. 

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen: 
a) när äganderätten har övergått genom köp, den därmed betingade köpeskillingen, och 
b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om 

lösenbeloppets storlek, det belopp vaitill aktien har värderats av allmän domstol. 

Har aktie övergått genom köp, och gitter inte den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete 
fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två 
personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att 
mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, 
skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet skall 
vara betalt inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet bestämts. 

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på 
dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den, som 
gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. 
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spekti01 e1 

Avvikelser från de nationella programmen - ansökan som enskild 
huvudman 

Det är Skolverket som prövar utbildningens innehåll. Om Skolverket godkänner 

utbildningen så prövar Skolinspektionen om sökanden ska godkännas som huvudman för 

utbildningen. Ansökan behandlas alltså i två led och för att kunna starta utbildningen krävs 

två godkännanden - ett från Skolverket och ett från Skolinspektionen. 

Observera - om man inte bedriver någon verksamhet i dag måste man, utöver ovanstående, 

ansöka om godkännande för ny skola. För mer information se 

http://www.skolinspektionen.se/sv ffillstandsprovning/Starta-fristaende

skola/Ansokningsformular-och-blanketter/Sarskild-varian t--avvikelser-fran-nationella

program/ 

Underskrift av ansökan 

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för sökanden undertecknar ansökan, se 

sidan 4. Skolinspektionen kan inte utreda ansökningar som inte är undertecknade av behörig 

firmatecknare. Om uppgifter saknas i ansökan och sökanden inte kompletterar ansökan efter 

en förfrågan från Skolinspektionen kan ansökan komma att avvisas. 

Om en kontaktperson undertecknar ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till 

ansökan. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med 

utsedd kontaktperson. 

Sökandens registeruppgifter 

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan, se sidan 

4. Se vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset 

som bifogas till ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna 

som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. 

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. 

Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. 

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att 

bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 

Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av 

bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska 

bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 

Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är 

godkänd för F-skatt. 
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Skolinspektionen 

Ekonomiskfårening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av 

regish·eringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan 

utbildningsverksamhet som ansökan avser. 

Ideell fårening: Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens 

ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om 

vem som tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av 

förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare 

och kassör. 

Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets 

namn, h·ossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i h'ossamfundets 

angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över h·ossarnfund hos 

Kammarkollegiet. 

Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens 

egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. 

Nyregist-rerat bolag: Om sökanden fumu inte har fått ett regish·eringsbevis kan sökanden 

bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregish·ering alternativt 

änclringsanmälan till Bolagsverket eller - beroende på vilken associationsform som står 

bakom ansökan - annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på 

att ni betalt avgiften för detta. 

Allmän information 

Lagar, fdrordningar och propositioner 

En förteckning över aktuella lagar, förordningar och propositioner finns på 
Skolinspektionens webbplats under rubriken fristående skolor. Se nedanstående länk: 
http://www.skolinspektionen .se/sv(Tillstandspro~g/Regler-for-fristaende-skolor/ 

Remiss 

Innan Skolinspektionen tar beslut om en ansökan skickar vi den på remiss till den kommun 
där skolan eller utbildningen är tänkt att starta och till närliggande kommuner som får 
möjlighet att yth·a sig om effekterna för den kommunala skolan. 

http://www.skolinspektionen.se{fillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Sa-handlaggs
ansokan/Kommunernas-yttranden/ 

Regelbunden tillsynlnnmälningsärenden 

Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella 
befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. 

Kred ituppl ysn i ng 

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska 
stahts hos UC AB. 
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Skolinspektionen 

Förenklad delgivning 

Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag eller avvisning. 
Vid beslut om godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till 
kontaktpersonen. 

Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska 
delges per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande 
arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats, också detta 
skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. Vid förenklad delgivning 
behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Förenklad 
delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag eller avvisning. Mer information se: 
http://www.skolinspektionen.se{Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Nar-du-fatt
beslutet/Sa-far-du-beslutet/ 
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Skolinspektionen 

Skicka in ansökan 

Välj ett av nedanstående två alternativ för att skicka in ansökan. 

1. Fyll i uppgifterna i fältet "underskrift av ansökan" nedan och scanna in sidan. Bifoga den 

till Skolverkets ansökan. Kom även ihåg att bifoga registeruppgifter. 

2. Ni kan skicka m1derskrift av ansökan samt registeruppgifter direkt till Skolinspektionen. 

Fyll i "underskrift av ansökan" samt "uppgifter om sökanden" nedan och skicka 

handlingarna per e-post till friskolor@skolinspektionen.se eller med vanlig post till 

Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm. 

Underskrift av ansökan 

Namnförtydligande 
  

Ort..öch datum 
l-6\ ~ - o t - 'JU 

Underskrift Namnförtydligande 

Ort och datum 

Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan 

och därtill bifogade handlingar är sanna. 

Uppgifter om sökanden 

Skolenhetens namn 

~ ~c0-J.ev...~ o\- r\u\ CJ->-AJ._ D u.. ':> ~ \)1.Jz.-S _> Lo...-~o\VV\ 

Kommtm som skolenheten ska/är vara belägen 

L-u.\~o \ vJ\ 

Sökandens namn (exempel Bolaget AB) _ !lx' \1\ fe ~ t'\ ~ w...A B -, c,s 
~i!lvv- V'',v,MV\QM \\,<J (u_ ~ '6 0 (,_(} \,I I W,_ 

~""' ' 0? \I\" '2-S5 b Alnt\:Jl.l.. 11~ ( o:Av.,u,\'il>'v\ L-o,,V.o\""' A Y) ) 
Organisationsform 

fJ1J A~~'0e'vJv\(Jl<J 
Organisationsnummer/personnummer 
SS q I '-f?> ~ 1-.\ggo 
Utdelningsadress, postnmnmer och ort till sökanden 

~1< \\t; I ~G'.2- 2'2-1\ \A~'l"l)J 
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YTTRANDE 
2018-01-26 

Academy of Tech and Business gymnasieutbildning i Laholm 

Laholms kommun stödjer Academy of Tech and Business ansökan om att 

etablera en utbildning i Laholm. 

1(1) 

I region Halland, Högskolan i Halmstad och företagsstödjande organisationer 

(Nyföretagarcentrum, Coompanion, Connect Väst, High Five m.fl.) i Halland 

finns en tydlig vilja och inriktning att öka och förstärka företagens 

konkurrenskraft bland annat genom att öka kompetensen inom IT och teknik. 

Näringslivets branschfördelning både regionalt och lokalt finns framförallt 

inom tillverkning, gröna näringar, handel och besöksnäring. Där utvecklingen 

inom dessa näringar går mot alltmer mot teknik, automatisering och 

framförallt digitalisering. Dessutom sker en snabb utveckling inom de olika 

offentliga förvaltningarna inom området digitalisering. Detta innebär att 

behov av kompetens och rekryteringar inom teknik och IT ökar alltmer. 

Den faktiska attraktionskraft som Academy of Tech and Business har genom 

sitt direkta samarbete med både nationellt och internationellt kända 

företagare och aktörer som blir involverade i utbildningen kommer att 

innebära ett högt sökandetryck till utbildningen. 

Laholms strategiska placering mellan Göteborg och Malmö med väl utbyggd 

infrastruktur, kollektivtrafik och närhet till Halmstad och Helsingborg innebär 

mycket goda pendlingsmöjligheter både för studerande och arbetspendlare. 

Laholms kommun har med politiker och högre tjänstemän varit i Tingsryd för 

att se och få information om AXB Education AB:s skolverksam het och 

värdegrund. Kommunen ser stora möjligheter till att komplettera och stärka 

den befintliga kommunala gymnasieskolan genom att om möjligt geografiskt 

samlokalisera båda skolorna. 

Academy of Tech and Business utbildning stämmer väl överens med 

kommunens vision och mål därför stödjer Laholms kommun ansökan. 

Lah~~lB-01-2: . / 

~: .................................. -... -
Peter M Larsson, Näringslivschef/Director lndustrial Development 

Postadress Besöksadre ss 

Laholms kommun Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Hemsida/e ·post 

www. laholm.se 
Telefon 

0430-15531 
peter. larsson@laholm.se 

Organlsilt ionsnr 

212000-1223 
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AXB:s gymnasieutbildning inom Teknik 

Som entreprenör och inblandad i IT-branschen har jag fört samtal med 
Andreas Carlsson om den satsning som planeras för ett Academy of 
Tech and Business (ATB) i Sverige, inom skolkoncernen AXB 
Education AB. 

Jag ställer mig mycket positiv till de föreslagna etableringarna av 
teknikskolor som AXB Education AB ämnar starta. Jag ser en styrka i de 
planerade etableringarna då de skulle medföra att den starka svenska IT
sektorn får en välbehövd tillförsel av kompetent personal med rätt 
förutsättningar för att bidra till att svenska IT-bolag kan behålla sina 
världsledande positioner. Många företag verksamma inom teknik och IT 
står redan idag inför svårigheter med försörjning av personal med rätt 
personliga och kompetensmässiga förutsättningar för att bolagen ska 
kunna fortsätta att utvecklas. IT är en stark näring och många bolag, inte 
bara de största företagen, behöver personella resurser. Sverige som land 
har en stark position i världen när det gäller nya innovativa lösningar 
genom teknik och behovet kommer endast att öka i framtiden. Därför vill 
jag med stöd av nedanstående formuleringar varmt rekommendera de 
planerade etableringarna av ATB i Sverige. 

1. ATB är unikt i sin inriktning, sitt innehåll och mål. Upplägget står i 
paritet till vad man stöter på som yrkesutövande i teknik- och IT
branschen idag. 

2. Aktuella branschundersökningar påvisar en stor efterfrågan på ny 
kompetens och medarbetare inom teknik och IT, då dessa tjänster 
ökar i antal, samt behov av att möta nya trender och arbetssätt i 
världen. 

3. ATB har en tydligt uttalad värdegrund som kan bidra till att fostra 
studenter till en sund attityd och ett bra förhållningssätt till sitt 
skapande och utövande av yrket samt sina relationer i en framtida 
yrkesroll. 
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4. ATB kommer att vara internationellt förankrat vilket kommer att 
göra utbildningen unik som gymnasieutbildning. Detta ger 
studenterna en möjlighet till insyn i hur mekanismerna i teknik
och IT-branschen fungerar ur ett globalt perspektiv. 

5. Likt ATB:s systerskola Academy ofMusic and Business (AMB), 
kommer ATB att ha internationella samarbetspartners. Bland 
AMB :s samarbetspartners återfinns Disney, Gibson samt 
musikprofiler och utbildningar i bland annat USA. Som entreprenör 
inom IT-branschen ser jag möjligheten till en utveckling av fler 
kommersiella uppdrag och tjänster för ATB, likt systerskolan 
AMB. 

6. Svenska utbildningar inom berört område behöver bli ännu mer 
attraktiva för ungdomar i gymnasiesökande ålder, då det redan idag 
råder brist inom sektorn. ATB kommer, genom bland annat ett brett 
kontaktnät, att etablera relationer till svenska och internationella 
bolag som är ledande inom sina branscher. Genom ett starkt 
varumärke, förankring och koppling till världsledande bolag samt 
en stark värdegrund kommer A TB bidra till att fortsatt förankra 
Sverige som ett ledande land inom IT. 

7. Som verksam inom IT ser jag att ATB kommer att dra nytta av 
mina erfarenheter och mitt kontaktnät inom branschen. Jag kommer 
personligen bidra till att förverkliga att ATB blir en techutbildning 
som håller en hög internationell konkurrenskraft. 

8. Intresset för teknikutbildningar kommer genom ATB :s etableringar 
att öka och ge eleverna en språngbräda för att ta sig ut i arbetslivet. 

9. Jag kommer bidra till att ATB får en stark förankring i 
n .. rm:r· ·~ ivets. behov och möjligheter. 

J.l.,, . I i 
1/ 'r 

ASH P RNOURI Stockholm 2017-12-15 
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Kort om Ash Pournouri 

Arash "Ash" Pournouri (tidigare Aviciis manager) driver idag bland annat At Night Management. 
Ash är även involverad i en rad olika tech-bolag och brinner för entreprenörskap. Tillsammans 
med Spotify, H&M och Discovery lanserade Ash talangjakten Self Made, en plattform som 
kopplar samman artister med deras fans. 

Ash har tillsammans med Spoitfys Daniel Ek startat Symposium och Brilliant Minds som är en 
konferens som samlar världens ledare inom musik, media och teknologi tillsammans med 
svenska legendarer och nya talanger. 

Symposium ska enligt Ash "visa dig varför Sverige, tack vare sitt entreprenöriella ekosystem av 
innovation och kreativitet, är unikt positionerat för att få fram morgondagens framgångssagor" 
(www.breakit.se). 

Länkar: 
http: //atnightmgmt.com I 
http: //brilliantminds.symposium.co I 
https://www.breakit.se/artikel/470/har-ar-deras-nya-techfestival-tunga-namn-pa-gastlistan 
http: //symposium.ca/ 
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AVSIKTSFÖRKLARING sida 1 (1) 

Avsiktsförklaringen är en inledande intention om samarbete mellan Laholms kommun (nedan 
kallad LK), organisationsnummer 212000-1223 och AXB Education AB (nedan kallad AXB), 
organisationsnummer 559035-0129 avseende etablering av en friskola med riksintag inom 
gymnasiets teknikprogram. Tidsplanen är att AXB skickar in ansökan till Skolverket i januari 2018 
med syfte att starta första kursen hösten 2019. 

Laholms kommun 

Ställer sig positiv till att AXB etablerar en friskola med riksintag inom gymnasiets teknikprogram. Tanken är 
att samordna och fysiskt placera AXB:s verksamhet till området vid Osbecksgymnasiet. 

• LK tar fram underlag för markupplåtelse och/eller markköp inom detaljplanerat område 
• Samverka kring lokaler och verksamheter 
• Vara behjälplig med underlag som AXB behöver för sin ansökan till Skolverket 
• Vid behov tillhandahålla lokaler (hyra ut) 

AXB Education 

Ansöker om få starta en friskola med riksintag inom gymnasiets teknikprogram med placering i Laholms 
kommun. Ställer sig positiv till att samarbeta med befintligt gymnasium (Osbeck) avseende verksamhet och 
lokaler. 

• Aktivt medverka i arbetet med att ta fram underlag för samarbete och framtida utveckling av båda 
parters verksamheter 

• Samverka kring lokaler och verksamheter 

2. Definition 

Denna avsiktsförklaring innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan Parterna. Det utgör däremot en 
förpliktelse att Parterna skall ha som syfte att förhandla i ändamålet att försöka få till stånd ett avtal. Parterna 
binds därför först när ett slutligt avtal undertecknas. 

3. Övrigt 

överenskommelsen får inte utan särskilt skriftligt tillstånd överlåtas till annan part. 
Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning av Skolinspektionen godkänner start av AXB utbildning i 
Laholm höstterminen 2019. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i 2 exemplar varav Parterna tagit varsitt 

Laholms kommun 2017-11-29 

För La;:s ko?) 
-----öb------------------------------
Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Andreas Carlsson, AXB Education AB 
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~Tingsryds 
'\?!;) kommun 

l<ommunlednings
förvaltningen 

ACADEMY OF MUSIC AND BUSINESS (AMB) 

2018-01-11 

Tingsryds kommun har under fem år haft ett mycket utvecklande samarbete med Andreas 
Carlsson och Magnus Lundin, vilket har lett till att AMB har stmtat sin verksamhet i 
Tingsryd. 

AMB har sitt huvudsäte i anslutning till kommunens gymnasieskola, något som har lett till 
flera samarbeten inom utbildningsområdet. Vi ser AMB som ett bra komplement till den 
kommunala skolan. Inte minst AMB's arbete med sin värdegrund har inspirerat den 
kommunala skolan att utveckla och intensifiera sitt eget värdegrundsarbete. 

Det betyder mycket för Tingsryds kommun att en skola av detta slag finns här. Det har 
medfö11 en positiv upplevelse för kommunens invånare och är betydelsefullt inom många 
olika områden. Skolan samverkar med ett flertal företag och föreningar, vilket leder till ökade 
kulturella evenemang och upplevelser. 

Bara det faktum att en så framtidsimiktad utbildning för ungdomar är lokaliserad i vår 
kommun har lett till en ny slags framtidstro med positiv inverkan på många områden. 
Tingsryds kommun är stolt över samarbetet med grundarna till AMB och har också utsett 
Andreas Carlsson och Magnus Lundin till kommunambassadörer. 

tr~;;::ning 
Laila ;kp~son 
Kommunchef 
Tingsryds kommun 
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Academy Of Music & Business - effekter på Tingsryds Kommun 
och på vårt företag, HOLTAB AB. 

Min resa som företagare i Tingsryds Kommun fortsätter. Vårt familjeföretag HOLTAB AB har 
nu verkat i kommunen i 45 år. Bolaget förbereder sig för en tredje generation och har sedan 

starten haft en kontinuerlig tillväxt. Bolaget omsätter i dag (2016) 343 milj. Vi är 120 

anställda i Tingsryd. Tingsryd är en glesbygdskommun där vikande befolkningsunderlag 

länge varit ett faktum. Försöken att bryta utvecklingen genom åren har varit många men utan 
större framgång. Detta har också drabbat oss som företagare eftersom vår största utmaning är 

att hitta, utveckla och behålla kompetent arbetskraft. Kommunens varumärke och attraktion är 
därför helt avgörande för vårt tillväxtföretags möjligheter att fortsätta utvecklas i Tingsryd. 

AMB:s etablering i Tingsryd hösten 2013 har starkt medverkat till ett historiskt trendbrott. En 

negativ utveckling i kommunen som egentligen började med Tingsryds Bryggeris 

nedläggning under sjuttiotalet har nu stoppats. Befolkningsstatistik från SCB 2015 talar också 

om en ökande befolkning i kommunen. AMB blev exakt den injektion som kommunen 

behövde för att ge självkänsla och självförtroende. En sedan länge slumrande stolthet över 

kommunen väcktes till liv och organisationer och företag som tidigare tvekade började i 

stället att våga göra saker för att utvecklas. Även om vi som verkstadsföretag inte rekryterar 

direkt från AMB så påverkas även andra utbildningar positivt när intresset för att studera i 

Tingsryd har ökat. Vi på HOLTAB AB etablerade tidigt ett samarbete med AMB eftersom vi 

tidigt kunde förutspå en rad spännande samarbeten. AMB är i dag en viktig hörnsten i vår 
CSR, Corporate Social Responsibility, men AMB är mycket mer än så. Vi stöttar 

verksamheten - men AMB ger så oerhört mycket mer tillbaka. AMB står för möjligheten att 

genom hårt arbete nå framgång vilket är exakt samma budskap vi vill förmedla till vår 

personal. Exempel på samarbeten är föreläsningar från AMB, konserter på vårt företag, 

luciatåg och mässor. Att öppna upp företaget och ge eleverna tillträde är viktigt för oss 

eftersom det inspirerar vår personal och stärker banden till våra kunder. Självklart kan också 

eleverna använda vår verksamhet och vår kompetens i sina studier. AMB är vår mest 

professionella samarbetspartner inom CSR. 

Resan för AMB, HOLTAB och Tingsryds Kommun har bara börjat. En liten kommun i mörka 

Småland som länge varit i skugga är på väg att kliva ut i rampljuset. 

Anders Holmberg 

Ägare, styrelseordförande HOLTAB AB, Tingsryd 
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KRISTINA ALSER 
SOLLIDEN 
598 94 VIMMERBY 

Vimmerby 2018-01-09 

Länet och Academy of Music and Business 
Under nio år, mellan oktober 2007 och september 2016, var jag chef för Länsstyrelsen och 
Landshövding i Kronobergs Län. Ett landsbygdslän där de flesta kommuner under många år krympt, 
små kommuner med relativt stor utflyttning och hög medelålder. Dock har flera spännande initiativ, 
parallellt med den ökade invandringen, vänt trenden och sedan ett par år växer i stort sett samtliga 

kommuner. En av de mest spännande satsningarna är etableringen av AMB i Tingsryd. 

Signalvärdet att etablera denna unika utbildning inom musik och entreprenörskap i en 
landsbygdskommun är värdefullt för hela samhället - det skapar stolthet och framtidstro långt 

utanför kommungränsen. 

Etableringen har inte bara sänkt medelåldern i Tingsryd, den har ökat den viktiga kontakten mellan 
skola, näringsliv och offentliga aktörer i Tingsryd, men även långt utanför. AM B har på flera sätt visat 
att man både är kompetent och villig att vara drivande i samarbeten över organisatoriska och 
geografiska gränser. Genom transparensen, öppenheten och den stora viljan att bjuda på sina 
nätverk och det spännande värdebaserade arbetssättet bidrar man starkt till kommunens 

attraktionskraft och tillväxt. 

AM Bhar på kort tid blivit en aktad aktör som på olika sätt positivt bidragit till kommunens och länets 
utveckling, ökat stoltheten och visat att entreprenörskap inte är förbehållet traditionella branscher. 
Dessutom har AMB med sitt engagemang i projektet Mot Nya Höjder, med syfte ati: öka barn och 
ungas intresse för naturvetenskap och teknik, visat omvärlden att det finns en naturlig koppling 
mellan musik, ljud och naturvetenskapliga ämnen. Precis vad ett län, en region där industrin fortsatt 
fyller en viktig roll, behöver. Nutid möter dåtid och skapar framtid. 

Med dessa rader önskar jag er i Örnsköldsvik varmt lycka till i samtalen med AMB. 

Vänligen 

Kristina Alser 
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Huvudmannens elevprognos/ elevundersökning 

Huvudmannen har genomfört en intresseundersökning bland elever i Laholms kommun 
samt i 7 andra kommuner i regionen. Dessa är enligt följande: Halmstad, Gullbrandstorp, 
Getinge, Markaryd, Veinge, Våxtorp och Båstad. Av de 228 elever som ingick i 
undersökningen var sammanlagt 204 elever närvarande vid det aktuella tillfället och 24 
elever var frånvarande av olika orsaker, såsom sjukdom, ledighet mm. Dessa 228 elever 
har fått information om den tilltänkta skolan. 

1/ studien med elevprognosen genomfördes under perioden 23 januari och 29 januari 
2018. 

2/ Huvudmannen har vänt sig till skolor i lägeskommunen samt kringliggande 
kommuner med pendlingsavstånd till lägeskommunen. Skolorna har valts ut med 
geografisk spridning i närhet av lägeskommunen i samråd med näringslivschefen i 
Laholm. 

Undersökningsmetoden har bestått av personliga besök på samtliga skolor i de olika 
kommunerna. Endast ett av de två programmen som kommer att erbjudas på skolan har 
undersökts vid varje besökstillfälle. 

3 / Sammanlagt har 228 elever från 9 skolor deltagit i undersökningen. 

4/ Huvudmannen har inriktat undersökningen mot elever i årskurs 8, då dessa elever 
utgör den primära målgruppen som vid ett godkännande av ansökan till 
Skolinspektionen, kan bli aktuella att söka till skolan inför läsåret 2019 /2020. 

5/ Följande information har getts till eleverna i samband med undersökningens 
genomförande: 

ATB är en fristående gymnasieskola. Skolan kommer att erbjuda ett program; 
teknikprogrammet. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer den tilltänkta skolan att ha 
tre parallellklasser per årskurs och sammanlagt 180 utbildningsplatser fördelat på tre 
årskurser. 

Utbildningen har tillkommit för att man som elev ska kunna erbjudas en utbildning av 
god kvalitet inom gastronomi eller teknik som är tidsenlig och väl anpassad till den 
kompetens som efterfrågas inom branschen. 

Utbildningen är inriktad mot entreprenöriellt lärande, vilket huvudmannen uppfattar 
som väsentlig och betydelsefull för framtidens teknikbransch. 

Kännetecken för ATB Education är: 
- Skolans värdegrund bygger på att alla individer har ett lika värde. Därför har skolan 
tagit fram ett koncept, "My Better Me", som ska prägla skolans miljö och den verksamhet 
som skolan bedriver. 

- "My Better Me"-konceptet bygger på tolv värdeord som utgör grunden för skolans 
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värdegrund där det övergripande syftet är att ge förutsättningar för att människan ska 
må bra, prestera och utvecklas på alla plan. På skolan pågår en återkommande 
diskussion kring hur vi som människor ska förhålla oss till varandra. 

- Det kommer finnas kompetenta och legitimerade lärare i alla ämnen. 

-Aviciis f.d. manager Ash Pournouri är kopplad till skolan och kommer att bistå med 
föreläsningar och branschkunskap till utbildningen. Genom såväl nationella som 
internationella kontaktnät kommer ett stort antal professionella techentreprenörer 
knytas till utbildningen med syftet att du som elev ska få en direktkontakt med aktörer 
inom dagens bransch. 

Spetskompetens på lärare och föreläsare - Det kommer finnas en huvudlärare för 
inriktningen som undervisar under elevernas skolgång på ATB. Skolan kommer varje 
termin få besök av olika professionella aktörer från berörd bransch som ger master 
classes och workshops. 

- Det kommer att finnas god tillgång till de för utbildningen ändamålsenliga lokaler 
såsom; teknikstudios. Skolan kommer att vara helt anpassad för ändamålet med 
utbildningen. 

- Skolan kommer att vara öppen under kvällstid för att du som elev ska få möjlighet att 
fördjupa i dina studier på egen hand eller i grupp. 

- Skolan kommer ha en hörsal som är anpassad för olika events och föreläsningar. 

- Det kommer finnas en närhet till branschen på A TB. Föreläsningar från framgångsrika 
aktörer ifrån branschen kommer att anordnas på skolan. 

- Man får lära sig att bygga appar, spel m.m. på ATB. 

- Dagens teknikbransch ställer nya krav på utövarna. Skolan ger varje termin ett antal 
föreläsningar som berör rättigheter, copyrights-skydd etc. för att du som elev ska få 
kännedom om förutsättningarna för verksamhet i din bransch samt tillgodogöra dig i en 
alltmer modernt teknikfokuserad utbildning. 

- Det kommer att finnas möjlighet för elevboende. 

6/ Följande frågor har ställts till de tillfrågade: 

För Academy of Tech and Business 
1. Har du som fri tidsintresse att spela dator- eller tvspel? 
2. Låter informationen om en fristående gymnasieutbildning i Laholm med 

Academy of Tech And Business (ATB) intressant för dig i ditt kommande 
gymnasieval? 

3. Är du intresserad av att få mer information om ATB för att bestämma dig för om 
du skulle vilja gå på denna skola? 

4. Skulle en skola som ATB vara intressant som dig som förstahandsval? 
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7 / Resultatredovisning 
Svaren har fördelat sig enligt följande: 

ATB 
228 elever ingick i undersökningen varav 204 elever svarade, då 24 elever var 
frånvarande av olika anledningar, såsom sjukdom, ledighet m.m. 

Fråga 1: Ja 31 % (64 elever) 

Då studien primärt vänder sig till dessa (64) elever med ett teknikintresse, mätt genom 
intresse för spel (31 %), redovisas resultatet på följande frågor utifrån dessa elevers 
svar. Av dessa kommer 27 elever från lägeskommunen. 

Fråga 2: Ja 100% 
Fråga 3: Ja 92% 
Fråga 4: Ja 100% 

Resultatet av de 27 eleverna från lägeskommunen Laholm som har angett att de har tv
spel som fritidsintresse återges nedan: 

Fråga 1: 100% 
Fråga 2: 100% 
Fråga 3: 92% 
Fråga 4: 100% 

Det totala resultatet från undersökningen (inkluderat de som inte har ett teknikintresse) 
redovisas nedan: 

Fråga 1: Ja, 31 % 
Fråga 2: Ja, 31 % 
Fråga 3: Ja, 28% 
Fråga 4: Ja, 31 % 

Utifrån undersökningens resultat anser huvudmannen att de tilltänkta 
utbildningsplatserna på den fristående gymnasieskolan ATB kommer att kunna fyllas. 
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Bakgrund till AMB-skolan i Tingsryd 2018-01-29 

Den skola som Huvudmannen ansöker om godkännande för kommer att bli en systerskola till 
Huvudmannens första gymnasieskola Academy of Music and Business Tingsryd. Därav 
återges här bakgrundsbeskrivning av skolan i Tingsryd och tankarna som ledde fram till 
skolan. Samma förhållningssätt kommer att appliceras på den skola som Huvudmannen nu 
ansöker om tillstånd för. 

Bakgrunden till denna ansökan är att huvudmannen har ett stort engagemang i ungdoms
och kulturfrågor, musik och pedagogik. Huvudmannen har under 4,5 år bedrivit en liknande 
gymnasieskola i Tingsryds kommun. Den nuvarande skolan i Tingsryds kommun har ett starkt 
söktryck från elever i ett stort antal kommuner i Sverige och det förekommer endast ett fåtal 
avhopp. Eleverna är sammantaget mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs vid 
skolan, vilket ett flertal olika genomförda enkäter bekräftat. Då en av huvudmannens 
representanter, Andreas Carlsson, själv verkar inom professionell musikproduktion på 
internationellt plan har han även parallellt utvecklat ett genuint intresse och engagemang 
kring att sprida denna kunskap vidare. Huvudmannen för skolan i Tingsryds kommun har 
nyligen fått förfrågningar från flera olika kommuner i Sverige om att det finns intresse att 
starta uppe liknande skolor som den i Tingsryds kommun. Den skola som AMB startade 2017 
i Vara kommun har ett liknande koncept som den skola som finns i Tingsryd. Skolan håller 
hög kvalitet i sin verksamhet då bland annat Andreas Carlsson (huvudmannen) är starkt 
knuten till skolan. Genom hans breda erfarenheter i den professionella musikbranschen och 
hans omfattande kontaktnät internationellt skapas goda förutsättningar för en skola som 
håller en hög kvalitet. Olika experter inom en rad områden i musik och entreprenörskap har 
knutits till skolan i Tingsryds kommun. I dagsläget finns i princip inga brister i verksamheten 
enligt Skolinspektionens bedömning. 

Huvudmannen vill lyfta fram en del bakgrundsfakta kring de ideer som då låg till grund för 
skolan i Tingsryd i samband med Skolinspektionens godkännande (år 2012). Iden till 
gymnasieskolan i Tingsryds kommun började ta form år 2008, då där fanns en stor närhet till 
musikbranschen och dess aktörer, lokalt, nationellt och internationellt. Huvudmannen har 
sett ett stort behov av en utbildning som ger ungdomar möjligheter att möta och etablera 
kontakter med musikbranschen och yrkesverksamma musiker samt producenter på väg till 
vidare utbildning och arbeten inom kultursektorn och musikbranschen. Musikbranschen 
präglas i stor utsträckning av engagerade entreprenörer. Därför finns ett stort behov av att 
både utveckla självförtroende, samarbetsförmåga och vilja och mod att ta eget ansvar, 
kunskaper om att leda och genomföra projekt, affärsplanering och marknadsföring samt 
kunskap om hur man kan skydda musikrättigheter, IP (Intellectual Property) etc. 

De aktörer som knutits till skolan i Tingsryds kommun är föreläsare och lärare är av hög 
nationell och internationell klass. Olika samverkansmöjligheter mellan skolorna i Tingsryd 
och Vara kommun kommer att ge bättre möjligheter att genomföra större projekt, anskaffa 
dyrbar utrustning och anlita internationella föreläsare. 

I Tingsryds kommun kan huvudmannen konstatera att samarbetet med kommunen har fallit 
väl ut (se bilaga 6 - Intyg KC Tingsryd) under den tid som AMB har haft verksamhet. I 

57



Tingsryds kommun har även näringslivet uttalat sig positivt till den verksamhet som 
huvudmannen bedriver (se bilaga 7 - Intyg Holtab Tingsryd). 

Skolorna i Tingsryds- och Vara kommun arbetar efter ett eget framtaget koncept, My Better 
Me. Huvudmannen har valt att kalla AMB:s värdegrundsarbete för My Better Me. My Better 
Me är en digital plattform som har utformats för att göra huvudmannens skolor skalbara, 
oberoende av person och geografisk placering, men först och främst för att främja 
individutveckling hos varje enskild elev för att denne därigenom skall kunna uppnå sitt bästa 
"jag". Detta individutvecklings-program kan tillämpas inom många olika områden, 
exempelvis sport, musik, matlagning, programmering eller handel. Med individutveckling i 
fokus är huvudmannens pedagogiska grundsyn inte knuten till en specifik skolform. 
Huvudmannen har valt att börja med gymnasieutbildning, men metodiken fungerar lika bra 
på en grundskola som på ett företag. Att skapa en entusiasmerande miljö och en positiv 
inställning till skola eller arbete är lika viktigt för elever som för medarbetare på ett företag, 
för att nå ett bättre resultat. My Better Me skulle kunna beskrivas som en filosofi som 
bygger på värderingar som utgår från en sund värdegrund samt ett verktyg för att nå bättre 
kunskap om sin person, en kunskap som skapar tryggare elever och på så sätt höjer 
ku nska psresultaten. 

My Better Me medför därmed individ utveckling. Då huvudmannen bedriver en ytterst spets
estetisk utbildning gör detta skolan unik i Sverige. 

Tack vare arbetet runt individ utveckling och värdegrund har huvudmannens första skola 
Academy of Music and Business kunnat bevittna en positiv förändring hos eleverna. Eleverna 
ser sin skolgång som en start på karriären och är fokuserade på möjligheter. Huvudmannen 
har dessutom konstaterat att mobbing förekommer i lägre grad. Skolan ses som en plats för 
möjlighet till utveckling. Denna positiva inställning hos eleverna har även fått ringar på 
vattnet inom kommunens andra gymnasieskola, det lokala ishockeylaget har börjat klättra 
mot elitserien, trots att Tingsryds som samhälle endast har 3 000 invånare, huspriserna har 
gått upp, körskola har öppnat och entreprenörsandan blomstrar på ett helt nytt sätt tack 
vare andan som sprids från skolan. 

Huvudmannen tror att My Better Me-programmet genom våra elever och deras föräldrar 
kommer att ha en nationell påverkan, speciellt med ambitionen med etablering av flera 
skolor med samma spets, men framförallt för att våra elever kommer bli eftertraktade på 
arbetsmarknaden och/eller i sina eftergymnasiala studier. 

Programmet My Better Me är utvecklat tillsammans med företaget "Skillnad" och är baserat 
på Susan Wheelans forskning om människans beteende i grupp. Susan Wheelans, som bland 
annat varit verksam som professor vid Temple University i Philadelphia, har under 30 års tid 
studerat arbetsgruppers utveckling. Genom ett digitalt styrdokument som inte är 
personberoende och som går att skala till andra skoletableringar som huvudmannen ämnar 
göra tas eleverna genom ett treårsprogram som bygger på POWER, SKILLS och ATTRACTION. 
Programmets huvudsakliga syfte är att skapa en djup kunskap om sig själv och sina tankar. 
När denna inlärning sker utifrån AMB:s värdegrundtankar främjar det elevernas allsidiga 
utveckling och identitet. 
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Bevis på resultatet går bland annat att ta del av i LUPP-undersökning där AMB i förhållande 
till andra skolor i länet låg i topp. Det finns också dokumentation av våra elevers personliga 
utveckling i form av brev från föräldrar. 

Skolan skickar veckobrev till elever och vårdnadshavare där såväl kunskapsinnehåll som 
skolans värdegrundsarbete tas upp. 

Den värdegrund som AMB arbetar efter är enligt följande: 

1. Våra gemensamma prestationer bygger vår skola 
2. Kvalitet är en prioritet 
3. Positivt tänkande ger positivt resultat 
4. Talang föds man med - framgång kräver hårt arbete 5. Gör rätt genom att våga göra fel 
6. En god ide kan vara guld värd - förädla den 
7. Ditt personliga varumärke ligger i vad andra säger om dig -
inte vad du säger om dig själv 
8. Kunskap är en nyckel som öppnar dörrar 
9. Tid är pengar - spendera den förnuftigt 
10. Dröm inte om din framtid - skapa den 
11. För den goda sakens skull 
12. Jag kan allt, bara jag får lära mig 

Huvudmannen Andreas Carlsson har ett förflutet som en av nyckelpersonerna i det som 
regeringen benämnde som det svenska musikundret som låtskrivare till några av världens 
främsta artister (Katy Perry, Britney Spears, Backstreet Boys, Bon Jovi, Celine Dion, Westlife 
m fl) och har dessutom skrivit vinnarlåtar till såväl American Idol som svenska Idol där han 
dessutom ingått i juryn. Vidare har huvudmannen haft en rad internationella framgångar på 
den amerikanska Billboardlistan. Under senare år har Andreas Carlsson vidgat sin repertoar 
med författarskap, föreläsningar inom motivationsteori och entreprenörskap samt skrivit 
musikaler som går upp på Broadway våren 2016 i samarbete med teaterjätten Cirque du 
Soleil. Utöver detta har huvudmannen under senare år initierat samarbete med olika 
lärosäten i Sverige, bland annat i syfte att förvalta och vidareutveckla den musikaliska 
kompetens och det entreprenörilla förhållningssätt som låg till grund för det svenska 
musikundret. 

Allmän information om Academy Of Music And Business systerskola i Tingsryds kommun 

Academy of Music and Business (AMB) i Tingsryd i Småland erbjuder riksrekryterande 
musikutbildning på gymnasiet som även har ett fokus på affärsverksamhet och 
entreprenöriellt lärande, vilket gör utbildningen unik i sitt slag. AMB är en gymnasieskola 
med internat som startades av Andreas Carlsson och Magnus Lundin hösten 2013. 

AMB i Tingsryd förfogar över ungefär 3 000 kvadratmeter av utbildningsyta. På Academy of 
Music and Business finns 11 produktionsstudios, 16 ensemblelokaler, en huvudstudio, ett 

59



auditorium som rymmer 450 personer. Sammantaget skapar detta goda och ändamålsenliga 
grundförutsättningar för utbildning inom musik och musikproduktion. 

Under utbildningen får eleven lära sig om de förutsättningar som finns i det kulturklimat som 
unga ställs inför i dagens samhälle. Detta betyder att eleven utvecklar förståelse om värdet 
av att bygga varumärken, att använda ett pragmatiskt tänkande på sin kreativitet och 
kunskap om immaterialrätt. 

På AMB föreläser representanter från den nationella och internationella toppen inom 
musikbranschen. Vidare håller ledande företrädare inom musikjuridik seminarier utifrån 
olika framtida perspektiv av immaterialrätt. 

AMB samarbetar med låtskrivare, producenter och entreprenörer inom musikbranschen 
som är både nationellt och internationellt erkända. Skolan erbjuder Estetiska programmet 
med inriktning Musik, där eleven dessutom kan välja att fördjupa sig inom något av 
nedanstående tre områden: 

Studio och musikproduktion 
Artist/Musiker 
Music business/management 

AMB i Tingsryd erbjuder riksrekryterande spetsutbildning i musik, vilket innebär att elever 
från hela landet kan söka utbildningen och att möjlighet finns till boende på skolans 
elevhem. 
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PROTOKOLL, Amigo nr 2556 Aktiebolag, 559143-4880 Blad 1 (2) 

Art Extra bolagsstämma. 

Plats Umeå. 

Datum 3 januari 2018. 

1 Till ordförande valdes  
Ordförande & Till justerare valdes  

 . 

2 
Röstlängd 

3 
Kallelse & 
dagordning 

4 
Bolagsordning 

En förteckning över närvarande upprättades; 

Namn 

AXB EDUCATION AB gm 
Andreas Carlsson 

Summa 

Antal aktier/röster 

500 

500 
========== 

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 
som röstlängd. 

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning och dagordningen 
godkändes. 

Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen. 

5 Meddelade stämmoordföranden att i ovanstående förteckning nänmda aktie-
Balansräkning ägare övertagit Athena Bolagstjänst Aktiebolags skuld 50.000 kronor till 

bolaget, vilket av bolagsstämman nu godkännes, samt att beloppet ifråga 
inbetalts. Härefter konstaterades bolagets ställning denna dag vara: 

Tillgångar 
Kassa för insättning på bolagets bankräkning 

Skulder 
Aktiekapital 

  

 

6 Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt upp-
Ansvarsfrihet görelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget någon talan av vad 

slag det vara må ej finge riktas mot den förutvarande styrelsen, samt att allt 
mellanhavande mellan bolaget och förutvaranade styrelse var till fullo reglerad. 
Nämnda nya aktieägare har förbundit sig att vid kommande årsstämma bekräfta 
ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag. 
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7 
Val 
Styrelse 

Revisor 

8 
Avslutning 

PROTOKOLL, forts Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Stämman beslutade att välja följande personer: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Stämman beslutade att välja: 

Revisor  

Samtliga beslut fattades enhälljgt: .Stämman avslutades. 
/ . 

// 

Underskrifter Ordförande och 
Justeras 

Protokollförare 

Blad 2 (2) 
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BOLAGSORDNING 2018-01-03 

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är Academy ofTech and Business Education Laholm AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fristående gymnasieutbildning, yrkeshögskola och 
privata utbildningar samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall utges med lägst 500 st och högst 2.000 st. 

§ 6 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst tre suppleanter väljas. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utse en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten, 
fax eller med e-post. 
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BOLAGSORDNING Blad 2 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden 
skall förekomma till behandling; 

I. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning samt i förekommande fall revisionsberättelse och 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna 
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
JO. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

§ 10 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är 1 juli - 30 juni. 

§ 11 Hembud 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien 
skall därmed styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därefter genast skriftligen underrätta 
bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen 
anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
Talan om lösen skall ha väckts inom en månad från det att lösningsanspråket framställts hos bolagets 
styrelse. 
Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lottning, dock att, 
om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, 
som vill lösa. 
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BOLAGSORDNING Blad 3 

Lösningsanspråk får inte utövas för ett mindre antal aktier än det antal aktier erbjudandet avser. 

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen: 
a) när äganderätten har övergått genom köp, den därmed betingade köpeskillingen, och 
b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om 

lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av allmän domstol. 

Har aktie övergått genom köp, och gitter inte den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete 
fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två 
personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att 
mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, 
skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet skall 
vara betalt inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet bestämts. 

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på 
dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den, som 
gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. 
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GENERALFULLMAKT 

Härmed befullmäktigas , att var 
för sig, eller den han/de i sitt ställe förordnar att som vår särskilda förtroendeman självständigt och 
oinskränkt företräda och förvalta bolagets samtliga ekonomiska intressen i Sverige och utlandet. Den 
befullmäktigade äger således att å bolagets vägnar självständigt förhandla med svenska och utländska 
myndigheter, privatpersoner och företag, att träffa köpe- eller försäljningsavtal, att utkvittera och 
uppbära medel, behörighet att förvärva fast egendom samt att överhuvudtaget vidta alla handlingar och 
åtgärder som med laga verkan kan företas av oss själva. 

Fullmakten gäller till dess ändring av bolagets nya firma och styrelse har blivit registrerat hos bolags
verket. 

Ombudets laga åtgärder godkännes: 

Umeå den 25 januari 2018 

Carina Granbergs egenhändiga namnteckning bevittnar: 

~t1 

Bilaga: 
Registreringsbevis i kopia 
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:.: Bolagsverket 
RS I X I Sumls\·all 
0771.r,70 r.711 
\\·ww.hnbg:wcrht.sc 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisations nummer 

559143-4880 
Objektets rcgislrcringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2018-01-03 2018-01-03 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Dokumentet skapat 

2018-01-03 

559143-4880 

Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Athena Bolagstjänst AB 
Box 4071 
904 03 UMEÅ 

Västerbottens län, Umeå kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2017-12-28 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

  
  
  

   
  
  

STYRELSELEDAMÖTER 

Sida 

12:49 

    
 

STYRELSE SUPPLEANTER 
    

 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 
med högst 5 suppleanter. 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembuds förbehåll 
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor 

VERKSAMHET 

2 (3) 
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1.1 Bolagsverket 
R5 I R I Sundsvall 
0771·(170 C.70 
\\·ww.h11lagsvcrkcl.sl' 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisalionsnummer 

559143-4880 
Objektets registreringsdatum 

2018-01-03 
Dokumentet skapat 

2018-01-03 12:49 

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt 
därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0701 - 0630 

KALLELSE 
Kallelse ska ske genom brev med posten 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Nuvarande firmas registreringsdatum 

2018-01-03 
Sida 

3 (3) 
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Linneuniversitetet 
Kalmar Våxjö 

Linneuniversitetet och Academy of Technology and Business 

Linneuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar 
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet, Forskning och utbildning ska dra nytta av 
och vara till nytta för samhällsutvecklingen och bidra till att lösa de problem som 
samhället står inför. Dessa strävanden kräver samarbeten där kreativa och 
intellektuella processer är avgörande för att de vetenskapliga och konstnärliga 
projekten ska bli framgångsrika. 

Många områden är i stark omvandling till följd av betydande tekniska innovationer, 
nya värderingar, preferenser och nya affärsmodeller. Detta gäller i hög grad IT och 
datorbranschen och där Sverige varit påfallande framgångsrikt. 

I Linneregionen finns ett antal exempel på den innovativa kraften i denna bransch 
och universitetet vill vara i aktiv relation till dessa för att bidra och :fa glädje av den 
pågående omvandlingen. Linneregionen är en av de starkaste tillväxtregionerna 
inom IT sektorn i Sverige. 

Vi ser därför mycket positivt på de bidrag AMB redan gjo1t med sin etablering i 
Tingstyd och Vara inom musikområdet och där AMB är en i sitt slag unik 
utbildning, där musikalisk kvalitet och entreprenöriellt förhållningssätt, grundat på 
en genomtänkt värdegrund främjar elevers allsidiga personliga utveckling och får 
unga människo1· att växa till aktiva kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

Kontakterna har också utvecklats för en bredare uppsättning innovativa 
utbildningar. Mot nya höjder är ett av dessa initiativ som erbjuder skolor och elever 
inspirerande ingångar till tekniskt kunnande via lek, musik och eget skapande. Detta 
samarbete har varit lyckosamt och utveckling tillsammans med AMB har gett 
värdefulla bidrag till bägge verksamheterna. De utvecklade internationella nätverk 
och samarbeten som kombineras och används i utbildningen bidrar till att förstärka 
vår verksamhet med praktiker, i undervisning och forskning. 

Att med denna grund utveckla utbildningskoncept inom Academy of Technology 
and Business ser vi som intressanta möjligheter för att komplettera och fördjupa 
våra tidigare samarbeten. Och från Linneuniversitetsets sida ser vi gärna att utbytet 
mellan verksamheter hos oss och AMB fo1tsätter att utvecklas och fördjupas, och 
stödjer därför den ambition AMB har att utveckla och erbjuda verksamhet inom 
teknik och IT. · 

Växjö 2018-01 -31 

Vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft 

I (I) 
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MYBETTERME 

Här kommer videon till AMB:s värdegrundskoncept: "My Better Me". 
https://www.youtube.com/watch?v=YcV-oR9LYdc 

OBS klicka på länken ovan för att titta på videon! 

START ot.l AMB 4NSOKNrnG KURSuTauo AGENDA Mv BETTER 1.'E t,1Eo1A BLOGG KOMTAl-\T A X B 

Acade my Of Music & Buslness är en ny och hett unik musik- och affärsrelaterad spetsu tb ildning i 
Små land som startades upp hösten 2013. Utbildningen är riks rekryterande och skolan präglas av 

ett om fatta nde värdegrundsa rbete. 

Skolan är belägen i Tingsryd. och omfattar runt 4500 kvadratmeter utblldnlngsyta. Inom skolans 
väggar ryms 11 produktionsstudios. ett auditorium med plats för 1,50 personer, 8 ensemblelokaler. 

8 t råningsrum, en huvudstudio. samt allt övrigt som man kan önska sig I ett optimalt 
utbi ldningscentra Inrikta t på mu sik, musikproduktion och entreprenörskap. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180430\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 

 
 

Datum: 180426 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr:       

Till:  Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Skolinspektionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      

 
Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökan 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola  vid 
Academy of Tech and business Laholm i Laholms kommun, Dnr 37-2018:1087 
Yttrande angående ansökan från Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and 
Education Laholm AB) om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of Tech and Business Education Laholm AB i Laholms kommun 
från och med läsåret 2019/20.  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Båstads kommun inte har något att erinra avseende ansökan 
från Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Education Laholm AB) om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Laholms 
kommun. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har möjlighet att som grannkommun yttra sig om ansökan från Amigo nr 
2556 (under namnändring till Academy of Tech and Education Laholm AB) om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB i Laholms kommun enligt 2 kap 5 § Skollagen (2010:800). Skol-
inspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagligt negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna  (kommu-
nal verksamhet).  Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning omfattande  de ekono-
miska, pedagogiska och organisatoriska följderna en eventuell etablering får på lång sikt, cirka 
fem till sex år. 
 
Aktuellt 
Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökan avser start av Teknikprogram, inriktning Informations- 
och medieteknik med 180 platser, när verksamheten är fullt utbyggd det vill säga efter tre år.  
 
I Båstads kommun finns två gymnasieskolor, det kommunala Akademi Båstad gymnasium samt 
den fristående Apelrydsskolan. Ingen av skolorna i Båstad erbjuder teknikprogrammet. I La-
holms kommun erbjuds programmet på det kommunala Osbecksgymnasiet. 
Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkanavtal rörande gymnasiestudier vilket ger 
eleverna rätt till fritt sök inom hela området. Båstads kommun har dessutom ett samverkans-
avtal med Laholm,  även detta gäller fritt sök för gymnasielever.   
 
Prognos över Båstads kommuns 16 åringar de kommande fem åren: 
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2018 2019 2020 2021 2022  

135 153 158 136 178 

 
Konsekvensbeskrivning 
De närmaste åren förväntas antalet gymnasieelever stiga inom såväl Skåne/Blekinge som Hall-
and.  Den etablering som ansökan avser ökar emellertid antalet elevplatser i närområdet rela-
tivt kraftigt vilket kan komma att påverka de kommunala skolorna i Båstad och Laholm organi-
satoriskt och ekonomiskt. En riksrekryterande profil kan dock kompensera detta.  
 
 
 
 
 
 
Båstad  180426 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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BARNOCHSKOLA- Remiss från Skolinspektionen Dnr 32-2018:1087 Ansökan från 
Academy of Tech and Business Education Laholm AB 

Från: 
Till: 

Datum: 
Ärende: 

Kopia: 
Bifogade filer: 

Susanna Lindström <susanna.lindstrom@skolinspektionen.se> 
"kommun@laholm.se" <kommun@laholm.se>, "bastads.kommun@bastad.se" 
<basta .. . 
2018-03-08 15:36 
Remiss från Skolinspektionen Dnr 32-2018:1087 Ansökan från Academy ofTech 
and Business Education Laholm AB 
''andreas@andreascarlsson.se" <andreas@andreascarlsson.se> 
Ansökan 2018-1087.pdf; Bilaga 1 - Registreringsbevis Laholm.pdf; Bilaga 2 -
Generalfullmakt Laholm.pdf; Bilaga 3 - Huvudmannens elevprognos Laholm.pdf; 
Bilaga 6 - A 0 rsredovisning AXB.pdf; Bilaga 5 - Intyg Sparbanken Eken.pdf; 
Bilaga 1 - Registreringsbevis Laholm.pdf; Bilaga 2 - Generalfullmakt Laholm.pdf; 
Bilaga 3 - Huvudmannens elevprognos Laholm.pdf; Bilaga 4 - Moderbolagsgaranti 
Laholm.pdf; Bilaga 5 - Intyg Sparbanken Eken.pdf; Bilaga 6 - A 0 rsredovisning 
AXB.pdf; Bilaga 7 - Avsiktsfo"rklaring Laholm.pdf; Bilaga 8 - Yttrande Laholms 
kommun och na"ringsliv.pdf; Bilaga 9 - Musikprojekt av elev pa0 AMB.pdf; 
Bilaga 10 - Intyg KC Tingsryd.pdf; Bilaga 11 - Intyg Holtab AMB Tingsryd 
2018.pdf; Bilaga 12 - Brev fra0 n Kristina Alse'r.pdf; Bilaga 13 - AMB Sweden 
Gibson Brandscoop letter 2018.pdf; Bilaga 14 - Disney.pdf; Bilaga 15 - Yttrande 
Ash Pournouri.pdf; Bilaga 16 - My Better Me video.pdf; Bilaga 17 - Kort om Ash 
Pournouri.pdf; Bilaga 18 - Yttrande Linne'universitetet.pdf; Bilaga 19 - Signerat 
Laholm.pdf; 32-2018-1087 Remiss brev gymnasieskola.pdf 

Remiss från Skolinspektionen 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (under namnändring till Academy of Tech and Business Education 

Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering 

av en fristående gymnasieskola vid Academy of Tech and Business Laholm i Laholms kommun 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §skollagen (2010:800). Både 
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet) . 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under maj 2018 

kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång 
sikt vid start av sökandens planerade utbildning . Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även 
med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AA15A04BASTAD-AD... 2018-03-09 
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1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-

2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 
som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

(se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2018/2019 

samt om möjligt läsåret 2019/2020. 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E-postadress: 
friskolor@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018: 1087 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med 

aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Susanna Lindström 

Utredare 

Susanna Lindström 

Utredare 

Enheten för tillståndsprövning 

Skolinspektionen 

Telefon: +46 {0}8-586 084 07 

E-post: Susanna.l indstrom@skolinspektionen.se 

Växe l: +46 {0}8-586 080 00 

Besök: Sveavägen 159 

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 

www.skolinspektionen.se 

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter I Facebook I Linkedln I YouTube 
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~ 
Skolinspektionen 

Berörda kommuner 

Remiss från Skolinspektionen 

Remiss 

2018-03-08 
1 (2) 

Dnr 32-2018: 1087 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (tmder narrmändring till Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Academy of 
Tech and Business Laholm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018. Under 
maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik 
till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av 
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 
planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift 
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2018-2023). 

2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella teknikprogrammet med inriktningen informations- och 
medieteknik 

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 
och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor 
i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 
2018/2019 samt om möjligt läsåret 2019/2020. 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se 

77



Sko/inspektionen 

Remissvar 

Remiss 
2018-03-08 

2 (2) 
Dnr 32-2018: 1087 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. E
postadress: friskolor@skolinspektionen.se. 

Vänligen ange ansökans dnr 32-2018:1087 i yttrandet. Avser yttrandet flera 
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje 
yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. 

På Skolinspektionens vägnar 

Susanna Lindström 
Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolag 
(under namnändring till Academy of Tech 
and Business Education Laholm AB) 

Kopia till 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (under 
namnändring till Academy of Tech and 
Business Education Laholm AB) 
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Ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola 

Sko/inspektionen prövor om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som göl/er för utbildningen 
enligt 2 kap. 5 §sko/lagen (2010:800}. Det ör sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för den sökto utbildningen . En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat 
underlag. 

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. 
Det undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade 
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Sko/inspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm 
alternativ till friskolor@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original. 

Ange vilket lösår sko/enheten avser ott starta 
[2o19 --

Ange i vilken kommun sko/enheten ska varo belägen 

I Laholms kommun 

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) 

[Amigo nr 2556 Aktiebolag (under na; nändring till Academy of Tech and Business Education Lah-;;lm AB) 

Organisationsnummer/.E_ersonnl!!!.1mer 

[559143-4880 

Organisations/orm 

Sko/enhetens namn 

[Academy of Tech and Business Laholm 

1. Sökanden och kanta ktperson 

1.1 Uppgifter om sökanden 

_G 

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB} IA migo nr 2556 Aktiebolag (under namnöndrJng till I 
!Academy of Tech and Business Education Laholm AB) . 

Organisations/orm I Aktiebolag G 
Organisationsnummer/personnummer [lli143-4880 I --- --
Utdelningsadress !Box 1l 5 

-

I 
Postnummer 1362 ~ I 
Ort I Tingsryd 

- -

1 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter 
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken 
handling som ska bifogas för respektive organisations/orm. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska 
varo aktuellt. Observero att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste 
underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. 

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändro vem som ansöker sam huvudman. Sökanden kan alltså 
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. 

Lägg till bilaga 

1.3 Offentligt inflytande 
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller 
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på någat annat sätt. Se 2 kap. 6 §sko/lagen. 
Om detta ör fallet, redogör utförligt för 

- bestämmonderötten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen 

• 

I 
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- orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att 
verksamheten sko komma till stånd, samt 
- vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 

1.4 Kontaktperson 
Under hondläggningstiden kommer Sko/inspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om 
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimotion sko en fullmakt från behörig 
firmatecknare bifogas till ansökan. 

Kontaktperson    
   

    
  

Fullmakt - Lägg till bilaga 

1.5 Inriktning 
! 

Ange om sko/enheten kommer att ho någon ov nedanstående inriktningar 
r Waldorf 

r Konfessionell inriktning ov utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen. 

-

2. Sökta program, elevantal och elevprognos 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta 

utbildningsplatser 
Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplotser läsår 
1, 2 och 3. 

Nationellt program I Teknikprogrammet l:::J 
Inriktning I informations- och medieteknik G 

Åkl Åk2 Åk3 Totalt 
Läsår 1 J6o I 60 

Läsår 2 /60 160 120 

Läsår 3 f6a 
-

I!;o ~ 180 
- - j 

Fullt utbyggd ;60 
-

T6o 
- 160 180 

verksamhet - I 

Infoga 

Åk 1 Åk2 Åk 3 Totalt 
Fullt utbyggd 60 60 60 180 
verksamhet 

2.2 Läsår - fullt utbyggd 
Ange vilket läsår sko/enheten planeras vara fullt utbyggd. 

År 
Fullt utbyggd verksamhet 12021 _ El 

2.3 Elevprognos 
En elevpragnos sko säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten sko kunna 
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevpragnosen kon grundas på en intresseundersökning som bifogas 
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade 
utbildningen och sko/enheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavore fått information om 
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning 
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som intresse lämnas för. 

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: 
- vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade sko/enheten i samband med 
intresseundersökningen 

- att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en 
fristående skola 

- vilka frågor som ställdes vid undersökningen 
- resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning 
- hur och när intresseundersökningen är genomförd 
- urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare. 

I 
- - - - - --- -

Huvudmannen genomförde studien med elevprognosen i Laholms kommun och i 7 andra kommuner som 
lfinns belägna i närheten av Laholm, under perioden 23/1-29/1 2018. Undersökningen genomfördes av en 
representant från Huvudmannen och en tidigare elev vid systersko/an AMB Tingsryd som besökte regionen 
under den aktuella tidsperioden. Undersökningen omfattar sammanlagt 228 elever från årskurs 8 varav 204 
elever var närvarande vid dess genomförande, det vill säga att 24 elever var frånvarande. Av dessa 204 
elever hor 64 elever angett att de hor ett intresse för spel på sin fritid. Huvudmannen har slumpvis valt ut 
skolor i lägeskommunen och i närliggande kommuner. Undersökningen har genomförts i totalt 7 närliggande 
kommuner somt lägeskommunen. Undersökningen har genomförts genom personliga besök på skolor i 
samtliga 8 kommuner. Hela undersökningens upplägg och resultat/utfall presenteras i bilaga 3. Eleverna har i 
anslutning till enkätundersökningen erhållit relevant information om den planerade friskolan, däribland att 
det är en fristående huvudman. 

Följande frågor har ställts till eleverna: 

1. Hor du som fritidsintresse att spela dator- eller tvspel? 
2. Låter informationen om en fristående gymnasieutbildning i Laholm med Academy oj Tech And Business 
(ATB) intressant för dig i ditt kommande gymnasieval ? 
3. Är du intresserad ov att få mer information om A TB för att bestämma dig för om du skulle vilja gå på 
denna skola? 
4. Skulle en skola som A TB vara intressant som dig som förstahandsval? 

Lägg till bilaga 

3. Ekonomi 

3.1 Sökandens budget 
Sökanden ska lämna in en likviditets budget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. 
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det 
vill säga in- och utbetalningar som sker innan ska/start. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. 
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare 
under avsnitt 3. 7 för likviditets budget samt 3.8 för resultatbudget. 

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet 
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera 
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i 
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. 

f 

Bolaget har säkerställt finansiering under uppstortsperiod-och läsår 1 - 2 enligt följande: 
- Moderbolagsgaranti AXB Educatian AB (bilaga 4). 
- Kreditlimit från Sparbanken Eken {bi'EfJa 5). 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut 
Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns. 

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar 
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för 
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (under namnändring till Academy oj Tech and Business Education Laholm AB) är 
ett helägt dotterbolag till AXB Educotion AB. Moderbolaget garanterar att täcka underskottet under 
uppstartsperioden och under det första verksamhetsåren som Academy oj Tech and Business Educotion 
Laholm AB har negativt kassaflöde, vilket framgår av bilagan som refereras till under avsnitt 3.1 ovan. 
Arsredovisningen för AXB Education AB bifogas för att styrka eget kapital (bilaga 6}. 

Lägg till bilaga 

3.3 Grundbelopp 
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbe/opp per nationellt program. Beloppet sko stå i 
överensstämmelse med det angivna elevantalet. 

Av redogörelsen ska framgå 
- beloppets storlek och hur det har beräknats 

I 

I 
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- vilka kontakter som tagits med kommunen. 

/Kommunens grundbelopp är beräknat på elevantalet sam är angivet i avsnitt 2.1 och på en ersättning per elev I 
enligt vad som angivits av kommunen. Grund beloppet för det sökta programmet, Teknikprogrammet, uppgår till 

1

95 500 kr/elev avseende år 2017. Budgeten använder grundbeloppetför 2017 uppräknat med prognostiserad 
inflation på 2 procent för respektive år. AXB hor haft kontakter med Laholm kommuns tillväxtavdelning inför 
ansökan som har gjorts till Sko/inspektionen och Skolverket (gällande särskild variant). Kontaktperson i Laholms 

l

kommun är Peter Larsson, näringslivschef, tel: 0430 - 155 31, 0730 69 99 69, 
(peter.larsson@loholm.se). 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott 
samt finansiering med egna medel 

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. 

Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 

Av lånelöftet ska framgå 
- vilket belopp som kan/kommer att lånas ut 
- bolagets/föreningens namn och orgonisationsnummer 
- lånelöftets giltighetstid 
- eventuella villkor för lånet 
- datum då lånelöftet är undertecknat 
- kantaktuppgifter till utlånande port 

Om långivoren är en bank sko det av lånelöftet även framgå 
- vilken bank som avser att låna ut pengarna. 

Om långivoren är en privatperson eller annan juridisk person än bank sko nedanstående information 
bifogas lånelöftet 
-underlag som visar är att utlånande port är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (tex 
registrerings uppgifter från Bolagsverket) 
- underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller 
liknande. 

Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna sko detta framgå under denna post. 
Tillskottet sko styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat ov lämnande port. Om lämnande port är en 
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag 
som styrker ott signerande personer är behörig firmatecknare sko bifogas (tex registreringsuppgifter från 
Bologsverket). 

Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande 
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller 
liknande. 

Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel sam finns tillgängliga i den sökandes 
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrog och 
färkloro vi/ko medel sökanden avser nyttja. 

Bolaget har säkerställt finansiering under uppstortsperiod och läsår 1 enligt följande: 
- Moderbolagsgaronti AXB Education AB (bilaga 4) 
- Kreditlimit Sparbanken Eken {bifoga 5) 
- Arsredovisning AXB Education AB @_laga 6} 

Lägg till bilaga 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter 
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar 
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kon hänföras till 
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte 
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrog 
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 

llAmbitio~n är att in!J6 sponsoravtal med 1-3 samarbetspartners i likhet med upplägg på sy*rbolaget AMB I 
Tingsryd. Sponsorintäkterna i systerbolaget har legat på nivån ca KSEK 275 läsår 1, KSEK 340 läsår 2, KSEK 
445 läsår 3 och före uppstart ov skolan på ca KSEK 1000. Diskussioner pågår med flera tänkbara sponsorer 
1och i budgeten hor antagits sponsorintäkter på KSEK 100 under uppstartsperioden och KSEK 200 för läsåret 
efter och KSEK 100 följande två läsår därefter. En annan mindre intäkt avser försäljning av A TB-produkter, 
även detta i likhet med upplägg som i AMB Tingsryd. I tillägg hor övriga intäkter från föreläsningar och event 
budgeterats med KSEK 100 läsår 1, KSEK 100 läsår 2 och KSEK 100 för läsår 3. Även detta 
med liknande upplägfl som i AMB Tingsryd. _ 

Lägg till bilaga 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet 
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. 

Av budgeten ska följande framgå 
- ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetolningar respektive investeringar upptas i 
budgeten. 

Av beskrivning ska följande framgå 

I 

I 

I 

I 
I 
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- hur investeringar ach etableringskastnader är beräknade 
- hur investeringar ach etableringskastnader ska finansieras 
- när i tiden in- ach utbetalningarna kommer att uppstå. 

'Etableringsutgijter enligt punktlista nedan uppgår under uppstartsperioden och läsår 1 till co KSEK 1118. 
Utöver detta tillkommer en rektorstjänst som avses tillsättas före uppstart, vilket medför ytterligare ca KSEK 
605 i kost noder. Sommontoget uppgår etobleringskostnoderno under uppstortsperioden till co KSEK 732. 
Dessa kostnader kommer att finansieras via en moderba/agsgaranti från AXB Education AB samt genom en 
kreditlimit från Sparbanken Eken om KSEK 830 ach KSEK 300 i övriga intäkter. Etableringsutgijterna under 
läsår 1 kommer att finansieras via grundbeloppet, sponsorintäkter, intäkter från föreläsningar och event samt 
intäkter från försäljning av A TB-produkter. Gällande elevdatorer kommer dessa att leasas i enlighet med 
motsvarande upplägg på den skola som huvudmannen bedriver i Tingsryds kommun (uppstartsperioden 
KSEK 4 och läsår 1 KSEK 269). 

• Möbler och kontorsutrustning 
•Datorer 

I
• Telefon, kopiatorer mm 
•Litteratur/utrustning/skolbibliotek 
• Programvaror, licenser 
•Information, PR och annonsering 

Vissa investeringar/kostnader fär exempelvis möbler ingår i ovan angivna belopp avseende 
etablerings utgifter men det pågår diskussioner mellan huvudmannen och aktörer inom möbelbranschen 
avseende sponsring. Dessa aktörer sponsrade uppstarten för verksamheten i Tingsryd och kommer att 
sponsra uppstarten för verksamheten i Vara på motsvarande sött. 

3.7 Likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt 
likviditetsbudget för läsår 1 

Inkom med en likviditets budget för in- och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditets budget 
för läsår 1. 

Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och 
etablerings budgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både 
"likviditets budget in- och utbetalningar innan skolstart" och i" likviditetsbudget läsår 1 ". 

Likviditetsbudget in- och utbetalningar Likviditetsbudget läsår 1 
innan skolstart 

Inbetalningar Innan Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1 
ska/start 

Kommunalt bidrag (5961492 5961492 
gymnasieskola 

Lån j650Q'2_0 ] Lån ! ~20000 j 830000 

Aktieägartillskott/ Aktieägartillskott/ 0 
ägartillskatt ägartillskott 

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0 

Annan finansiering Annan finansiering 0 

Övriga inbetalningar (100000 övriga inbetalningar [325329 1425329 

Summa inbetalningar 750000 Summa inbetalningar 6466821 7216821 

Utbetalningar - innan Utbetalningar - läsår 1 
skolstart 

Utbildning och personal Utbildning och personal 

Sko/ledning ~04957 Sko/ledning ~2740 11427697 

Personol/lärare Lärare gymnasieskola [2352120 2352120 

Övrig personal l484500 484500 

Administration [15000 Administration i52540 77540 

Rekrytering Rekrytering 0 

Fortbildning '14525 145 25 

Lokaler /Utrustning Lokaler/Utrustning 

Lokalhyra Laka/hyra J193330 1793330 

Speciallokaler Speciallokaler 0 

Möbler Möbler j150000 1150000 

Kontors ut rustning Kontorsutrustning 1380840 380840 

Telefon, kopiator mm )6000 Telefon, kopiator mm (28370 34370 

Läromedel Läromedel 

Litteratur/utrustning/sko/- Litteratur/utrustning/skol- [122010 ]128010 
bibliotek (ink program- bibliotek (ink program-
varor, licenser) varar, licenser) 

Datorer [4000 - Datorer 269892 J273892 

Övrigt Övrigt 

Info och annonsering 150000 Info och annonsering 194570 )144570 

83



Elevhälsa 169600 69600 

Ska/måltider l522a90 1522890 

Försäkringar j9200 Försäkringar j22055 31255 

Studie- och /52540 52540 
yrkesvägledning 

APL-hondledning 0 

Övriga utbetalningar f26300 Övriga utbetalningar lmo20 1251320 

Finansiella poster Finonsiello poster 

Räntor 6500 Räntor li.4800 21300 
J 

Amorteringar Amorteringar 0 

Summa utbetalningar 731957 Summa utbetalningar 6478342 7210299 

Över/Underskott 18043 Över /Underskott -11521 6522 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Sko/inspektionens budgetmall nedan. 

Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i Jikviditetsbudget. 
Förklara eventuella avvikelser. 

Resultatbudget 

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 

Kommunalt bidrag gymnasieskola 5961492 12161444 18607009 

Övriga intäkter 325329 / 25065~ 275988 

Summa intäkter 6286821 12412103 18882997 

Kostnader 

Personal 

Sko/ledning 822741 1839196 855980 

Lärare gymnasieskola 1235~23 14793332 7341447 

Övrig personal j484504 1494194 504078 

Administration /52540 53060 /53060 

Rekrytering 

Fortbildning /14525 24900 37350 

Lokaler /Utrustning 

Laka/kostnad l793330 1650770 2476150 

Kostnader för speciallokaler 

Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 380840 j740760 1753570 

Läromedel 

Litteratur/utrustning/sko/bibliotek (inkl. ~22010 130570 1133180 
programvaror, licenser) 

Övrigt 

Info och annonsering 94570 108240 110400 

Elevhälsa 69600 88570 135510 

Sko/måltider j522a90 11066700 1632050 

Försäkringar 122055 47840 48795 

Studie- och yrkesvägledning 52540 175000 105000 

APL-handledning 

Övriga kostnader 1649800 1670150 1618290 

Finansiella poster 

Räntor 114800 16600 

Avskrivningar 

Möbler ,3oog_o l55ooo 85000 

Datorer 

Telefon, kopiator mm 

Summa kostnader 6484868 11859882 15889860 

Vinst/förlust -198047 552221 2993137 
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3.9 Resultatbudgeten 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen ör nystartat eller av annat 
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. 

Om resultatbudgeten visor ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst 
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 

r
olaget har säkerställt finansiering under uppstortsperiod och läsår 1 enligt följande: 
Moderbolagsgaranti AXB Educotion AB (bilaga 4) 
Kreditlimit Sparbanken Eken (bila_ga 5) 

4. Lokaler 

4.1 Lokaler 

r Sökanden kommer att ho tillgång till lokoler och den utrustning som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Ange i vilken stadsdel/kommundel sko/enheten planeras vara belägen. 

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 §sko/lagen kommer Sko /inspektionen enligt 
26 kap. 9 o §sko/lagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen 
startar (etablerings kontra/I). Etableringskontrallen görs under maj- juni samma år som utbildningen är tänkt 
att starta. Vid etablerings kontrollen granskar Sko/inspektionen huvudmannens förberedelser inför 
skolstarten. Blond annat granskas skolans lokaler. Sko/inspektionen tar ställning til/ om huvudmannen följer 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut. 

Den politiska ledningen i Laholms kommun är positivt inställd ti ll en etablering av en friskola 
motsvarande ATB :s verksamhet (bilaga 7 och 8). Kommunen anser att detta sku lle innebära en satsning 
på besöksnäringen, IT-sektorn och ett bra komplement till befintl iga gymnasieutbildningar. AXB har tänkt 
belägga verksamheten i en fastighet som ska byggas av fastighetsbolaget KIAB. Fastigheten kommer att 
vara be lägen i ans lutning t il l den kommuna la gymnasieskolan och kommer att uppfylla kraven på 
ändamålsenliga lokaler för ATB:s verksamhet i Laholms kommun. AXB avser att skriva ett avtal med KIAB 
fastigheter då ansökan om att bedriva gymnasieskola i Laholm är be11i ljad. I närområdet finns i nuläget 
Osbecksgymnasiet med idrottshall, NO-sal, Sko lbibliotek m.m. 

Kontaktperson på Laholms kommun är Peter Larsson, näringslivschef, tel: 0430 - 155 31, 0730 69 99 69, 
(peter.larsson@l.aholm.se) . 

4.2 Speciallokaler 
Redogör för til/gången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom sko/enheten eller om de ska 
hyras externt. 

Om speciallokaler inte ska inrymmas i sko/enheten, redogör för 
- omfattning och organisering av undervisningen sam sko bedrivas i speciallokaler utanför ska/enheten 

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen. 

Idrott och hälsa 

fA TB ha-;;k~ivit en avsiktsförklaring med Laholms kommun och kommer att skriva ett samverkansovtol med I 
jkommunenför ottfå till9ång till lokaler för idrott oc~ hälsa. _ . 

Naturvetenskapliga ämnen 

fATB har -;_;tifrån ~a g-;under som ovan för avsikt att samverka med Laholms kommun så att tillgång till I 
~okaler för undervisning i naturvetenskapliga ämnen kan ti!!IJadoses. J 

Spt!_ciallokaler och utrustning för respektive sökt y~sprogrom 

[

Programmet som A TB ansöker om Sko/inspektionens godkännande för är Teknikprogrammet. Laholms 
kommun har uttryckt en positiv inställning till att en friskola liknande den som A TB söker godkännande för 
(se bilaga 7 och 8}. Kommunen har i samråd med representanter för moderbolaget AXB fört dialog med en 
privat fastighetsägare för att bygga lokaler som uppfyller de krav som A TB har för i sin verksamhet inför 

[
hösten 2019. Dialog har även förts med Osbecksgymnasiet för att samverka kring lokalbehov och hitta 
gemensamt gynnsamma lösningar för att tillgodose behovet f!ån A TB. 

4.3 Skolbibliotek 
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernastil/gång til/ ett skolbibliotek. 

Av beskrivningen ska framgå 
- skolbibliotekets innehållsmässiga funktion 
- sko/bibliotekets pedagogiska funktion. 

Om skolbiblioteket inte inryms inom sko/enhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång 
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till ett skolbibliotek. 

IA TB:s avsikt är att vid ett godkännande teckna avtal med Laholms kommun för ott säkerställa tillgång till 
Jkommunens skolbibliotek, vilket näringslivschefen i Laholm kommun har uttryckt en vilja till samverka kring. 

Elevernas tillgång till skolbibliotek syftar och bidrar till elevernas möjlighet ott uppnå kunskopskroven utifrån 
ämnenas syfte och mål samt en äkod må/uppfyllelse överlag. 

Ska/biblioteket sko betroktos som en pedagogisk resurs i alla skolans ämnen. Kravet på det tillgängliga 

t
skolbiblioteket är att det sko om/otta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 
medier. De övergripande pedagogiska funktionerna är att skolbiblioteket ska bidra till attfrämjo elevernas 
språk- och kuns~psutvecklinfJ, stimulera till lösning somt stödja elevernas kunskopsutveckling i stort. 

5. Skolenhetens ledning och personal 

5.1 Rektor 

P För ledning ov ska/enheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer ott anställa en rektor som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 §sko/lagen. 

5.2 Lärare - behörighetskrav 
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endost den som har legitimation som 
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa jo/I. 

P Sökanden fär gymnasieskolan kommer ott följa kraven på lärornas utbildning enligt 2 kap. 13 §och 17-
22 §§sko/lagen. 

5.3 Antal lärare 
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur 
lärarresurserna ska organiseras på skolan. 

Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (tex. 4.5) istället för kommatecken (4,5}. 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet 
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antol Antal 

personer heltids- personer heltids- personer heltids- personer heltids-
tjänster tjänster tjänster tjänster 

p 14.~ 112 js.3 16 112.45 16 j12.45 

Antal elever per lärare, läsår 1 14 

Antal elever per lärare, läsår 2 14 

Antal elever per lärare, läsår 3 14 

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. 

I 

~ningen organiseras i skolans arbetslag med arbetslagJed;;,.e som har -;:apporteringsansvar till rektor I 
och där lärorna ansvarar för olika arbetsområden inom verksamheten. Inom romen för skolans uppdrog och' 
mål sker såväl planering, genomförande och utvärdering/uppföljning av undervisningen. 
Utvärdering/uppföljning utgör en central del av hela verksamheten och sker löpande i form av såväl 
formativ som summariv utvärdering av elevernas må/uppfyllelse. Som en del av detta utvecklingsarbete I I arbetar lärarna med att på alika sätt förbättra den egna undervisningen genom att utveckla effektiva, 
ändamålsenliga och strategiska arbetsmetoder och arbetssätt till det kunskapsinnehåll som ska behandlas i I 
undervisningen i syfte att eleverna ska kunna se samband, förstå sammanhang samt utveckla en helhetssyn 
inom det kunskapsområde som behandlas och utveckla förmågor i enlighet med läroplanens kunskapssyn, 
normer och värden. Den formativa utvärderingen betraktas som processer som syftar till att ge råd för 
utveckling i den löpande verksamheten för att främja må/uppfyllelsen. Med ett sådant perspektiv blir den 
'formativa utvärderingen naturliga och viktiga moment i kontinuerliga arbetet och undervisningen som 
ytterst syftar till ständig förbättring. Lärorons roll i planeringen är att presentera ändamålsenliga 
arbetsformer och arbetssätt för eleverna. En del av undervisningen kommer att organiseras i så kallad 
projekt/orm där många av de olika gymnasieämnena integreras. I samband med arbetssättet projekt/orm 
blir lärarrollen mer av coach-karaktär som syftar till att coacha elevernas utveckling, stödja deras ideer samt 
uppmuntra elevernas kreativitet. Lärarrollen ska utmana elevernas förmågor för att de ska utveckla sina 
kompetenser och stärka sin självbild. 

Vidare kommer huvudmannen att ge rektor i uppdrag att anställa behöriga, legitimerade och kompetenta 
lärare till skolan. Lärartätheten för åk 1 och åk 2 kommer att uppgå ti/114,46 elever per heltidstjänst 
(lärare). För åk 3 samt vid fullt utbyggd verksamhet uppgår lärartätheten ti/114,46 elever per he/tidstjänst. 

5.4 Övrig personal 
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses. 

I 
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[Vaktmästare/administratör 
- -

6. Elevhälsa och studie- och 
yrkesvägled ni ng 

6.1 Elevhälsa 
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion . 

Av beskrivningen ska framgå 
- vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan 
- hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande 
- hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande 
- hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med 
övriga personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Skolans elevM /soorbe-te- leds a_v_r_e-ktor odi be;tir_a_v_p_ra_ij,_essionerna skallö~e-:skolsköterska, k,;r-a-to-r, - l 
psykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsovårds möte kommer att anordnas 
regelbundet en gång i veckan dör representanter från samtliga elevhälsans professioner finns med. Under 
dessa möten diskuteras situationsbeskrivningar som har kommit in direkt till rektor, eller via möten dör 
lärarkollegiet träffas. Här diskuterar vi dem utifrån olika professioner samt beslutar om utredning och 
åtgärdsprogrom. Elevhälsoarbetet kommer att vara en återkommande punkt på arbetslagets veckoovisa 
planeringsmöten. 

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll och arbete kommer att bestå av följande: Hälsobesök som 
omfattar hälsokontroller. I detta arbete ingår bland annat att skapa betingelser som fångar upp elever med 
psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Vidare är elevhälsans roll att vara stödjande för att skapa goda lörmiljöer 
som främjar elevernas lärande, socialisation och utveckling samt hö/sa (proaktivt arbete). Detta arbete 
kommer att vara integrerat med AXB:s skolas vördegrundsarbete som starkt genomsyrar hela verksamheten 
och dess innehåll. AMB-skolan i Tingsryd (systerskola} har sedan skolstarten arbetat målinriktat och 
systematiskt och fokuserat på ett aktivt vördegrundsarbete och gott förhållningssätt/bemötande mellan 
vuxna och elever samt eleverna emellan. 

AXB:s skola i Laholms kommun kommer att arbeta med samma värdegrundskoncept som systerskolorna i 

'

Tingsryd och Vara, vad gäller förhållningssätt och vördegrundsarbete. Resultatet av AXBs vördegrundsarbete 
får direkta positiva återverkningar på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett 

l

elevhälsoperspektiv. En annan effekt av ett starkt arbete som fokuserar på goda relationer och ett gott 
sko/klimat är att förekomsten av kränkningar minskar. Ytterligare ett fokusområde i elevhälsans 
lförebyggande och hälsofrämjande roll är att tillsammans med arbetslagen skapa betingelser för motivation 

[

has eleverna. Motivatiansfaktorn är också applicerbart på ett hälsofrämjande perspektiv. Elevhälsans arbete 
kommer även att kopplas till frågor som berör såväl genus-, mångfald och normer som sexualitet, 
samlevnad/relotione'! kost och motion samt tobak, ol!Eho_I, doping och narkotika. 

6.2 Studie- och yrkesvägledning 

Beskriv hur sko lon planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning 
och yrkesverksam het tillgodoses. 

Samtliga elever vid skolan och därmed också samtliga årskurser kommer att ha tillgång till studie- och 
yrkesvägledare. En viktig princip i detta arbete kommer att vara att integrera studie- och yrkesvögledningen i 
skolans reguljära undervisning. Vidare kommer skolan bland annat att arbeta för att motverka traditionella 
könsmönster och bidra till att elevernas yrkesval inte begränsas av könstillhörighet, social eller kulturell 
bakgrund. Det övergripande syftet för studie- och yrkesvögledningen kommer att vara att skapa betingelser 
has eleverna med syftet att de kan göra väl underbyggda yrkes- och studieval. Kontakter med arbetslivet, 
näringslivet, omgivande samhälle, förenings- och kulturliv och universitet/lärosäte kommer att organiseras i 
detta arbete. Studie- och yrkesvägledningens roll kommer att vara att ge kunskaper om arbetslivet samt om 
vidare studier, ge kunskaper om arbetslivets förutsättningar och hur arbetslivet förändras så att det bidrar till 
personlig utveckling hos eleverna. En bärande del i studie- och yrkesvägledningen är att detta är hela skolans 

!

ansvar. Vidare ska detta arbete präglas av ett internationellt perspektiv och ett hållbart förhållningssätt. 
Huvudmannen ser det också som önskvärt att den SYV som eleverna möter har goda kunskaper om 
entreprenöriellt lärande. _ 

7. Elevens utveckling mot målen 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
Beskriv hur sko/enheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den 
ordinarie undervisningen och särskilt stöd. 

Av beskrivningen ska framgå 
- när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen 

I 

I 
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- hur stödformen extra onpossningor inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd 
- när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet 
- rutiner för utarbetande av åtgärdsprogrom och vad som ska framgå av ett sådant. 

En elev ska skyndsamt ges extra anpassningar om det/romkommer ott det kon be/oros ott en elev inte 
kommer ott nå de kunskapskrov som minst ska uppnås. De extra anpassningarna ska organiseras och ges 
inom ramen för den ordinarie/reguljära undervisningen. 

Om stöd i form av extra anpassningar har getts till elev inom ramen för ordinarie undervisning och trots detta 
befaras att hen inte kommer ott minst nå kunskopskraven kommer detta skyndsamt att anmälas till rektor. 
Motsvarande göl/er om det finns anledning att anta att extra anpassningar från början inte skulle vara 
tillräckliga. Detta innebär då att en anmälan direkt kommer att göras till rektor. Rektor hor då ansvar ott 
skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. Särskilt stöd ska betraktas som insatser som är av mer 
I ingripande karaktär i jämförelse med extra anpassningar. Behov av särskilt stöd has en elev kon framkomma 
på alika sätt, genom lärares/personals iakttagelser, eleven själv, elevens vårdnadshavare, resultat på 
kunskopsredavisning eller på något annat sött. 

En elevs behov av särskilt stöd kommer även utredas om eleven uppvisar ondro svårigheter i sin sko/situation, 
tex frånvaro och/eller psykosociala svårigheter. Utgångspunkten är att elevhälsan sko medverka i 
lutredningsorbetet om det inte är uppenbart obehövligt. Om det i utredningen visar sig att eleven är i behov 
av särskilt stöd kommer särskilt stöd att ges och åtgördsprogrom utarbetas. Det är utredningen av en elevs 
behov av särskilt stöd som ligger till grund för om åtgärdsprogrom ska utarbetas eller inte. 

I
l åtgördsprogrommet ska det tydligtfromgå elevens behov av särskilt stöd och hur arbetet ov det särskilda 
stödet ska tillgodoses och organiseras. Atgärderno ska beskrivas konkret och voro utvärderingsbora. Det sko 

/
också framgå när och vem som ansvarar för uppföljning och utvärdering. I åtgärdsprogrammet sko det 
finnas besvärs hänvisning till Sko/väsendets överklagandenämnd. Resultatet från uppföljning och utvärdering I 
ligger till grund för hur det fortsatta arbetet med särskilt stöd sko organiseras eller eventuellt övergå till extra 
!anpassningar alternativt avslutas. Vårdnodshavore och/eller elev kommer alltid ges möjlighet att medverka i 
( amband med upprättande av åtgärdsprogram. Rektor är alltid beslutsfattare för åtgärdsprogram. 

Skolan kommer att ta from gemensamma mol/ar för särskilt stöd, mall om anmälan till rektor om elev riskerar 
ott inte minst nå kunskapskroven, utredningsmall, beslut om åtgärdsprogrom, uppföljning och utvärdering 1 

ov 

l
åtgärdsprogram, beslut om att avsluta åtgärdsprogram somt beslut om att inte upprätta åtgärdsprogrom. 
Skolan kommer att ta from rutinbeskrivning kring arbetet med elever i behov av extra anpassningar/särskilt 

!

stöd. Rutinbeskrivningen kommer att göras känd och förankras i hela skolans organisation. Utarbetande av 
rutinbeskrivning kommer att föregås av genomgång ov Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar och 
särskilt stöd. 

8. Kvalitet och inflytande 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
Beskriv sökandens och sko/enhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. 

Av beskrivningen ska framgå 
- hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska 
kvolitetsorbetet 

- hur sko/enhetens resultat följs upp i förhållande till kunskopsresultat, trygghet och studiero samt andra 
nationella mål 

- vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

AXB:s systematiska kvalitetsarbete bygger på planering, genomförande och uppföljning/utvärdering samt I 
I utveckling. I samband med undervisningens genomförande görs planering tillsammans med eleverna. I 
Igenom/öronde/asen sker undervisningen och bedömningen av elevernas kunskaper och resultat. I den tredje 
fasen följer lärare och arbetslag tillsammans med rektor upp elevernas må/uppfyllelse och prestationer för att 1 

sedan gemensamt diskutera och analysera resultatutfallet samt identifiera förbättringsområden. Utifrån 
resultatet har rektor ett ansvar för att en kontinuerlig dialog/redovisning med huvudmannen genomförs. 
Huvudmannen kommer utifrån detta tillsammans med rektor analysera/följa upp elevernas resultat i 
förhå llande till de uppsatta målen. Därefter kommer huvudmannen att ge förutsättningar till verksamheten 
lså att rektor kan vidta relevanta åtgärder för att förbättra verksamheten. 

I
l det systematiska kvalitetsarbetet kommer återkommande uppföljning att ske av olika mål/riktlinjer, till 
exempel arbetet kring skolans värdegrundsarbete/normer/värden, kunskapsresultot, betyg, bedömning, 

/

elevers behov av extra anpassningar/särskilt stöd, elevhälsans arbete, rutiner för kränkningar, klagomål, 
trygghet/studiero/trivsel, elevinflytande, forum för samråd, närvaro, ekonomi, behov av 
kompetensutveckling, 
samverkan med omgivande samhället och arbetsplatsförlagd utbildning somt studie- och yrkesvägledning, 
skolans arbetsmiljö, samverkan med hemmet, resursfördelning, internationella kontakter, elevinflytande, vilka 
som deltar i det systematiska kvalitetsarbetet mm. 

Rektor har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Utformningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet kommer att genomföras på så sätt att elever, lärare och övrig personal medverkar i detta. 
Vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket bland annat 
kommer att ske vid informationsmöten för vårdnadshavare och via kontakten med mentorer samt via skolans 
webb-baserade informationssystem. 

lskolon kommer att ta fram olika dokumentationsmallar för det systematiska kvalitetsarbetet som ska visa 
vilka områden som tas upp och när det ska tas upp samt hur redovisning sker till huvudmannen. 

!Huvudmannen kommer i sitt systematiska kvalitetsarbete att ta from ett antal nyckeltal som regelbundet ska 
följas upp på enhets- och huvudmonnanivå. 

I 

I 
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8.2 Rutiner för klagomål 
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen. 

Av beskrivningen ska framgå 
- sökanden kommande rutiner för att to emot och utreda klagomål mot utbildningen 
- hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och ond ro. 

Huvudmannen kommer tillsammans med rektor att ta fram klagomåls rutiner enligt följande: 

Följande rutiner gäller då en elev eller vårdnadshavare har klagomål mot utbildningen. Rutinerna ska ses 
som 

1

stegrande nivåer i skolans arbete med att hantera klagomål. 

1. Vänd dig till klassföreståndare/mentor/pedagog. 
2. Vänd dig till rektor. 
3. Vänd dig till huvudmannen. 

Därefter kan man göra en anmälan till Sko/inspektionen eller Barn- och elevombudsmannen {beo). Detta kan 
göras via www.skalinspektianen.se eller via brev postledes. 

Ovanstående rutin kommer att kommuniceras med elever och vårdnadshavare i anslutning till skolstarten via 
mail. Rutinen kommer att finnas tillgänglig på skolans webbsida samt i skalans interna informationssystem. 
Den ska även tas upp på skolans informotionsmöten. Huvudmannen är beslutsfattare för 
klagomålsrutinerna. 

8.3 Inflytande och samråd 
Beskriv hur sko/enheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. 

Av beskrivningen ska framgå 
- hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning 
- vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna. 

Inom romen för varje ämnesplan kommer det att ges utrymme för eleverna att få inflytande över 
undervisningen. Mentorer och samtliga lärare kommer att informera am ämnesplaner och hur skolan arbetar 
med dessa på skolans informationsmöten för vårdnadshavare. Ämnesplanerna kommer att finnas 
tillgängliga på skolans interna infarmationssystem och även vårdnadshavare kommer att ha tillgång till 
dessa. 

Eleverna kommer genom ovanstående ha inflytande över innehåll i skolans olika arbetsområden. Elev och 
lärare kommer att planera undervisningen tillsammans utifrån övergripande mål och ömnesplaner. Eleven 
har 
därigenom inflytande och möjlighet att påverka formerna för hur inlärning sker. Detta gäller såväl 
individuellt som i undervisningsgruppen. I det kontinuerliga arbetet med elevens individuella studieplan kan 
därmed eleven påverka hur hon/han ska tillgodogöra sig kunskaperna för att nå kursmålen. Inom ett 
grupparbete eller ett projekt diskuterar elevgruppen med läraren hur de vill arbeta för att ta sig an 
arbetsmomenten och nå målen för kursen/ämnet. 

Forum 
Ett elevråd kommer att organiseras på skolan, där elever, lärare, sko/ledning och representant för 
huvudmannen medverkar. Det kommer även att tills kapas olika så kallade "utskott" under elevrådet där mer 
specifika frågor kommer att hanteras och diskuteras {till exempel biblioteks/rågar mm) 

Samtliga elever och lärare har 1,5 timme tillsammans i skolans värdegrundsplattform {My Better Me) 
varannan vecka. My better Me beskrivs utförligt i del 12.1 

0 

9. Atgärder mot kränkande behandling 

9.1 Målinriktat arbete 
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå 
- främjande och förebyggande åtgärder 
- att upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
- elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på sko/enheten för att motverka 
kränkande behandling. 

[
En stor del av detta svar redogörs under rubrik 9.3. Skolan kommer regelbundet att organisera aktiviteter i det 
förebyggande och främjande arbetet, bland annat: 

I-genomföra elevenkäter gällande trygghet och trivsel på skolan. Därefter sker uppföljning av svar med 
samtal och diskussioner i till exempel klassråd/elevråd 
- genomföra trygghetsvandringor tillsammans med eleverna för att kartlägga otrygga platser och därefter 
tillsammans med eleverna analysera och ge förslag till åtgärder. 
-integrera skolans värdegrundsarbete i den befintliga undervisningen så att det följer skolans "röda tråd" när 

I

det gäller värdegrundsarbetet, till exempel genom att tillskapa tillfällen i undervisningen där dessa frågor tas 
upp och behandlas. 
- utarbeta ordningsregler tillsammans med eleverna som rektor därefter beslutar om. 

I 

I 
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- skolan ska utvärdera ach följa upp alla insatser och aktiviteter som genomförts gällande I 

likabehandlingsarbetet för att ha med utfallet inför nästkommande års upprättande av plan, 

I Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
- skalan kommer att utse antimobbingsteam 
,- skolan ska ha tydliga rutiner som alla elever och all personal i skolan samt vårdnadshavare känner till, vad 
som gäller om en elev upplever sig kränkt eller blivit utsatt för trakasserier, det vill säga var en elev ska vända 
isig om hen blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling 
- genom regelbundna kartläggningar som genomförs får personalen kunskap och medvetenhet om var 
riskområden för kränkningar kan förekomma och därmed ha extra uppsikt över dessa, I 
I-skolan (rektor) ska se till att det finns hög vuxennärvaro bland eleverna. Personalen ska ha god uppsikt över 
de utrymmen och lokaler som eleverna befinner sig i. 

'Elevers delaktighet 
Eleverna deltar i trygghetsvandringar. 
IAktiva diskussioner om värdegrundsarbetet sker i klassråd och elevråd I 
!Elevenkäter genomförs, som bland annat tar upp "klimatet" på skolan och upplevelse av 
trygghet/ trivsel/studiero. 
Elever medverkar i utvärdering och analys av årlig likabehandlingsplan 

1
/ planen ska det tydligt och konkret framgå hur och på vilket sätt elevernas medverkar i I 
likabehandlingsarbetet. 

I Skolan kommer att sammanföra plan mot kränkande behandling och likabehand/ingsp/an till en plan. 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 1 

kränkande behandling I 

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

Av beskrivningen ska framgå 
- lärarens roll och ansvar 
- rektorns roll och ansvar 
- huvudmannens roll och ansvar. 

Utgångsläget är Ska/lagens bestämmelser 
Så snart en lärare eller annan personal får kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande 
behandling eller har upplevt sig blivit utsatt för kränkande behandling kommer detta skyndsamt anmälas till 
rektor. Rektor kommer sedan skyndsamt att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen kommer att 
delegera utredningensförfarandet till skolans rektor. Detta innebär att vid det tillfälle då rektor anmäler 
händelsen till huvudmannen påbörjas samtidigt en utredning under rektors ledning (på delegation av 
huvudmannen). I utredningen kommer det klart framgå omständigheterna till det som har inträffat och 
kontakter med berörda kammer att tas. Rektor, på delegation av huvudmannen, kommer också vidta 

I nödvändiga åtgärder för att förhindra att det som skett sker igen och dokumentera detta. När utredningen är 
färdigställd kammer rektor att anmäla/redovisa detta till huvudmannen. Rektor kommer därefter alltid följa 
lupp och utvärdera de åtgärder som vidtagits. Även uppföljning och utvärdering kommer att redovisas till 
huvudmannen. Ett grundläggande krav i skolans likabehandlingsorbete är att kränkningar/trakasserier eller 
upplevda kränkningar/trakasserier kommer hanteras skyndsamt på allo nivåer i organisationen. I Huvudmannen kommer att arbeta fram och besluta om gemensamma mallar som garanterar att logens krav 
efterföljs då en elev hor blivit utsatt/upplevt sig ha blivit utsatt för kränkande behandling och/eller 
trakasserier. 

I samband med läsårsstort kommer rektor årligen att ansvara för att en likobehondlingsplan upprättas. 
Pionen kommer att ta upp kränkningar utifrån Sko /lagen och trakasserier utifrån Diskriminerings/agen. 
Likabehondlingsplaner kommer att tas from i samråd med eleverna. Det är alltid huvudmannen som har 
ansvar för att logens krav efterföljs i ,arbetet kring likabehandling och att arbetet sker målinriktat. I den årliga 

pkm komm" '" "' f''"°' " ;~"'" '"" de '"'"*'' wm beh00> fi" olt fi"''""' mh fi''Modro I kränkande behandling av elever. I pionen kommer det att framgå en redogörelse av de åtgärder som avses 
Jpåbörjos/genomfäras under det kommande läsåret. I den efterföljande planen kommer det också framgå för 
!hur de planerade åtgärderna har genomförts. 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar I 
I 

Beskriv hur sko/enheten sko arbeta med värdegrundsfrågor. 

Av beskrivningen ska framgå 
- hur sko/enheten sko arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. 

[Skolan i Tingsryds kommun har sedan starten 2013 aktivt och målinriktat arbetat med värdegrundsfrågor. 

I Detta arbete hor alltigenom sedan dess genomsyrat hela skolans verksamhet. Nedanstående redogörelse 
bygger i princip på ansökan som gjordes 2013 och 2016 inför etablering av gymnasieskola i Tingsryds 
!respektive Vara kommun, då huvudmannen har konstaterat att detta har varit ett framgångskoncept 
gäl/onde arbetet med värdegrundsfrågor i verksamheten. 

/rsL, 1 kap 11 §) 
Den värdegrund som skolan bygger sin verksamhet på överensstämmer med såväl gällande sko/lagstiftning 
lsom samhällets Jagar och regler i övrigt samt hor demokrati som grundfundament. Skolan kommer att lägga I 
lstor vikt vid att understryka respekten för allo människors lika värde och rättigheter oberoende av etnicitet, 
[religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande 
identitet. Respekten för mänskliga rättigheter kommer att omfatta skolans arbete för att ge eleverna en bild 
av omvärlden och de skillnader som står att finna när det gäller livsvillkor blond olika grupper av människor. 
Skolan kommer att arbeta aktivt för att ge eleverna kunskap am FN:s barnkonvention och ställa även detta i 1 

Jrelation till faktiska omständigheter lokalt, regionalt och globalt. Skalan kommer i sin verksamhet att aktivt 
I verka för att finna uttrycksformer somt värna om såväl svaga som utsatta människor och människors 
livsmiljö. Skolans personal kommer att verka som föredömen och även själva i sitt handlande praktisera den 
demokratiska värdegrunden. 
( är att kontinuerligt belysa värdegrundsfrågorna på ett konkret sätt kommer skolan att arbeta aktivt med att:

1 - medvetandegöra värdegrundsfrågor vid introduktion av nya elever. 
- regelbundet aktualisera värdegrundsfrågor blond pedagoger och övrig personal, I 
I-låta värdegrundsfrågor vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet, 
- kontinuerligt lyfta värdegrundsfrågor i elevråd och klassråd, 

90



- göra det tydligt för lärare och elever på skolan vilket ansvar de har gentemot varandra, 

I
-regelbundet arrangera föreläsningar eller föreställningar i temat, 
- skolans värdegrund presenteras på ett tydligt sätt via hemsida och genom värdegrundsplattfarmen MBM 
{beskrivs utförligt under del 12.1} av skalan och skolans verksamhet, 
Skolan kommer att lägga stor vikt vid arbetssätt som utvecklar empatisk förmåga och förståelse för andra 
människors livsvillkor. Ar/igen kommer en enkätundersökning att genomföras där samtliga elever och lärare 
kan ge synpunkter på i vilken utsträckning skolans värdegrund efterlevs. Resultatet av undersökningen 
kommer att synliggöras och presenteras på skolans hemsida samt genom elevtidning/skoltidning. Resultatet 
kommer även att diskuteras vid mentorstid, i klassråd och i arbetslaget för pedagogerna. Genom att anonymt 
kunna uttrycka sina tankar kring dessa frågor skapas ett gott och väl underbyggt underlag för diskussioner i 
ämnet. 

Skolans olika vär<jeg_runder återges i del 12.1 (Övri!!_t). 

10. Gymnasieskola 

10.1 Utbildningens syfte 
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras. 

Av beskrivningen ska framgå 
- hur undervisningen kommer att organiseras 
- vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. 

Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en 
sko/verksamhet ov god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre ska/enhet och/eller sökanden ansöker 
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever 
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet. 

Om ansökan avser en mindre sko/enhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden 
- avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever 
- kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet 
- ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet. 

!

Lärare och elever arbetar tillsammans i arbetslag och ansvarar för planering och genomförandet av 
lfastställda mål. Efter avslutad kurs, eller avslutat projekt, genomför arbetslaget en utvärdering tillsammans 
med eleverna som sedan används i det fortsatta kursutvecklingsarbetet. Arbetslagets ledare ansvarar för att 
utvärderingar genomförs, och att synpunkter från utvärderingar tas med in i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Elevens/elevernas synpunkter och ideer om innehåll och arbetsformer respekteras och tas tillvara vid 
planering och genomförande av kurser. Lärarna presenterar olika arbetsformer och pedagogiska modeller för 
eleverna som eleverna får pröva och ta ställning till. Viktigt är att arbetsformerna varierar, exempelvis mellan 
lföreläsningar, samtal, grupparbete och individuellt arbete samt att nya arbetsformer prövas och värderas. 

En viktig del av undervisningen sker i projektform där man integrerar de olika gymnasiegemensamma målen 
med inriktningar och fördjupningar. Detta görs med syftet att skapa en god helhetsbild för eleven inom 
programvalet. Utifrån skalans inriktning kan exempelvis: 

A - en enge/sk/ektion baseras på analys av engelska projekt inom berörd tekniksektor eller gällande 
copyrightbegrepp, fackterminologi etc. 
B - matematikundervisning integreras med programmering och teknik samt entreprenörskap. Ett exempel på 
hur ett integrerat projekt kan se ut ges nedan. 

Syftet är att stärka elevernas kreativitet, ge dem möjlighet att ta ansvar och utveckla sin kreativitet samt 
lförmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. En grupp elever får genomföra ett mindre 
projekt eller utveckling av en produkt/tjänst. De får gemensamt med sin mentor göra en planering för 
projektet och utveckling av produkten/tjänsten. Moment som ingår kan vara att: 
1) Välja målgrupp för projektet. 
2) Göra en empirisk undersökning och benchmark för att kartlägga behov och tillfört värde med projektet. 
3) Välja programmeringsspråk eller utveckla ett koncept/affärside samt införskaffa kunskap för tillämpnin ... 
4) Bygga struktur och skapa en affärsplan. 
SJ Bygga eller utveckla produkten/tjänsten. 
6} Utveckla och implementera en marknadsstrotegi. 
7) Spela in en presentationsvideo. 
8} Ta from en budget för projektet. 
9) Fördjupa sig i upphovsrättsliga regler. 
10) Kontakta distributörer eller andra parter sam kan gagna projektet. 
11) Lansera produkten/tjänsten. 

Huvudmannen för denna ansökan har tidigare arbetat med flera grupper inom gymnasieskolan enligt 
liknande ovanstående modell med ett lyckat resultat. Det har lett fram till initiativrik, företagsamma och 
entreprenöriella elever med en närhet till sina kunskaper och sam kan ta ansvar och har god självkännedom, 
vilket bidrar till ett entreprenröriellt lärande och förhållningssätt. Ett sådant exempel från en annan bransch 
är från systersko/an Academy oj Music and Business som utbildar elever inom estetiska programmet med 
inriktning musik i Tingsryd där en elev valde att göra en välgörenhetskonsert som sitt projektarbete i årskurs 2 
på gymnasiet. Inriktningen hon valde var ett projekt utifrån entreprenörskap och musik, detta för att utmana 
sig själv. Hon pitchade sin ide till nationella artister, bl.a. Lasse Holm som tackade ja till att medverka. 
Völgörenhetskonserten samlade in flera hundra tusen kronor och alla pengar gick oavkortat till 
Ankarstiftelsen, vilket ledde fram till att de medel som eleven hade samlat in kunde förverkliga dennes vision 
om en helt ny skola för barn i Colombia (se bilaga 9 ). 

En av skolans målsättningar är att bedriva temabaserad undervisning för att därigenom skapa en helhetsbild1 

I 

I 
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över de olika ämnesområdena. Skolans övriga utbildningar har föreläsningar som en viktig del i 
undervisningen. Föreläsare kommer att väljas ur det nationella- och internationella toppskiktet av I 
programmerare, spe/utvecklare, vd och företagare. Skolan kommer att erbjuda gymnasieeleverna att ta del av 
dessa föreläsningar som en del i undervisningen. I 

/
ledning och stimulans i undervisningen {Sl 3 kap 3 §) 
Nedan redovisas ansvarsfördelningen mellan huvudman, rektor, arbetslag och lärare ifråga om att ge eleven 
den ledning och stimulans i lärandet som behövs för en positiv personlighets- och kusnkapsutveckling: 

Huvudman 
Huvudmannen ansvarar för att rektor och förare har tillgång till kunskaper och föreskrifter som göl/er 
elevernas kunskopsutveckling i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen ansvarar också för att 
skolan har tillgång till läromedel och lokaler som behövs för att eleverna sko nå både de notionello målen 
och utveckla sina förmågor och kunskaper så långt det ör möjligt. 

Rektor 
Rektor ansvarar för att lärarna har tillgång till kunskap och föreskrifter om kurplanens mål. Rekotr ansvarar 
också för att en ständigt pågående diskussion om kursplanernas innehåll och om elevernas prestationer i 
riktning mot ottt förbättra och utveckla undervisningen sker. Rektor leder diskussioner om elevernas I 
prestationer i olika ämnen med utgångpunkt i betyg, prov och praktiska moment så att relevanta insatser 

/

sätts in och följs upp. 

1 Arbetslagsledore 
Arbetslagsledoren ansvarar för att information om elevernas prestationer och kunskopsutveckling I 
dokumenteras. Arbetslogsledaren leder diskussioner om mål, arbetsformer och olika insatser som behöver 
sättas in och följas upp. Arbetslogsledaren ansvarar också för att lärare och elever genomför utvärderingar 

!

efter varje kurs. 

läraren 

I 
läraren ansvarar för att eleven har kunskap om vilka mål som ska uppfyllas i kursen, vilka prestationer som j 
lfärväntas av eleverna enligt gällande kunskaps krav {GY11) och hur olika prestationer bedöms och värderas 
på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. läraren ansvarar också för att samla in och dokumentera all information 

1 
om elevens prestationer utifrån kunskopskraven samt kunskopsutveckling utifrån målen och fortlöpande 
använder dessa i samtal med eleven om hur eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen 
och nå godo resultat. 

ledning och stimulans i undervisningen {Sl 3 kap 3 §) 
Nedan redovisas ansvarsfördelningen mellan huvudman, rektor, arbetslag och lärare ifråga om att ge eleven 
den ledning och stimulans i lärandet som behövs för en positiv personlighets- och kunskaps utveckling: 

Huvudman 
Huvudmannen ansvarar för att rektor och lärare har tillgång till kunskaper och föreskrifter som gäller 

l
elevernas kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen ansvarar också för att 
skolan har tillgång till läromedel och lokaler som behövs för att eleverna ska nå både de nationella målen 
och utveckla sina förmågor och kunskaper så långt det är möjligt. 

Rektor 
Rektor ansvarar för att lärarna har tillgång till kunskap och föreskrifter om kurplanens mål. Rektor ansvarar 
också för att en ständigt pågående diskussion om kursplanernas innehåll och om elevernas prestationer i 
riktning mot att förbättra och utveckla undervisningen sker. Rektor leder diskussioner om elevernas 
prestationer i olika ämnen med utgångspunkt i betyg, prov och praktiska moment så att relevanta insatser 
sätts in och följs upp. 

Arbetslagsledore . 
Arbetslags/edaren ansvarar för att information om elevernas prestationer och kunskaps utveckling 

!
dokumenteras. Arbetslagsledoren leder diskussioner om mål, arbetsformer och olika insatser som behöver 
sättas in och följas upp. Arbetslagsledaren ansvarar också för att lärare och elever genomför utvärderingar 
efter varje kurs. 

läraren 
läraren ansvarar för att eleven har kunskap om vilka mål som ska uppfyllas i kursen, vilka prestationer som 
lförväntas av eleverna enligt göl/ande kunskaps krav {GY11} och hur olika prestationer bedöms och värderas 

l

på ett likvärdigt och rättssökert sätt. läraren ansvarar också för att samla in och dokumentera all tillgänglig 
information om elevens prestationer utifrån kunskapskraven samt kunskapsutveckling utifrån målen och 
fortlöpande använder dessa i samtal med eleven om hur eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig 

'

utbildningen och nå hög må/uppfyllelse. 1 

41 . I~ 

10.2 Utvecklingssamtal 

P Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje 
termin enligt 15 kap. 20 § sko/lagen. 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan 
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta 
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas. 

Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp ov elever som avses i 
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i 
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 §sko/lagen. 

r Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § 
sko/lagen. Redogör närmare för vilka elever som avses. 

r Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen ör särskilt anpassad för enligt 15 
kap. 33 §sko/logen. Redogör närmare för vi/ko elever som avses. 

I 

I 
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10.4 Färdighetsprov 

r Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen. 

Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande 
- vilka program/inriktningar som avses 
- hur provet kommer att genomföras 
- vilka moment som ingår i provet 
- hur bedömningen och poängsättningen av provet går till 
- hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval. 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 
gymnasial lärlingsutbildning 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning 

r Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. 

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lär/ingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att 
iJE_börja lärlingsut_!!ildningen. _ _ 

11.2 Omfattning av APL 
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning. 

Program Inriktning Veckor 

GI 
B l 

Infoga program 

11.3 Säkerställande av APL-platser 
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen. 

11.4 Lokalt programråd 

r Sko/enheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan 
mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 §gymnasieförordningen. 

11.S Handledare 
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen. 

Av beskrivningen ska framgå 
- hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för 
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig. 

11.6 Bedömning och betygsättning 
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. 

Av beskrivningen ska framgå 
- vem som ansvarar fär att betyg sätts i enlighet med författningarna 
- hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen 
- hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen. 

11.7 Lärlingsutbildning- utbildningskontrakt 
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet 
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbi/dningskontrakt. 

Lägg till bilaga 
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12. Övrigt 

12.1 Övriga upplysningar 
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här. 

Bakgrunden till denna ansökan är att huvudmannen hor ett stort engagemang i ungdoms- och kulturfrågor, 
entreprenörskap och pedagogik. Huvudmannen hor under 4,5 år bedrivit en liknande gymnasieskola i 
Tingsryds kommun och startade även hästterminen 2017 en gymnasieskola med estetiskt program i Vara 
kommun. Den nuvarande skolan i Tingsryds kommun hor ett starkt söktryck från elever i ett stort antal 
kommuner i Sverige och det förekommer endast ett fåtal avhopp. Eleverna är sammantaget mycket nöjda 
med den verksamhet som bedrivs vid skolan, vilket ett flertal olika genomförda enkäter bekräftat. Då en ov 
huvudmannens representanter Andreas Carlsson själv verkar inom professionell musikproduktion på 
internationellt pion hor hon även utvecklat ett genuint intresse och engagemang kring ott sprida denna 

I kunskap vidare som sko/entreprenör. Huvudmannen för skolan i Tingsryds kommun hor fått flera I 
förfrågningar från flera olika kommuner i Sverige om att det finns intresse att starta liknande skolor som den i 
Tingsryds och Vara kommun. Den skola som AMB ansöker om godkännande för i Laholms kommun kommer I 
att ho ett liknande koncept som de skolor som redan finns i Tingsryd och i Vara, när det gäller 
värdegrundsorbete och en unik närhet till branschen. AXB hor ov Laholms kommun uppfattat det som att 
mon hor en välvillig inställning till en etablering ov en liknande skola av det slog som finns i Tingsryd och 
Voro fast med onnon inriktning, somt att det finns en politisk enighet i kommunen för en etablering. Skolan 
kommer att hålla hög kvalitet i sin verksamhet då blond annat Andreas Carlsson (huvudmannen) är starkt 
knuten till skolan. Genom hons breda erfarenheter i den professionella musikbranschen (låtskrivare till 
internationella världsartister, såsom Koty Perry, Celin Dion, Bon Jovi, Britney Speors, Westlife, Bockstreet Boys 
mfl och musikalen Poromour i samverkan med Cirques de 5oleil på Broodwoy somt dennes omfattande 
kontaktnät internationellt skopas godo förutsättningar för en skola som håller en hög kvalitet. Olika experter I 
inom en rad områden i musik och entreprenörskap hor knutits till såväl skolan i Tingsryds som Voro kommun. 
Likt musikinriktningen kommer skolan i Laholm ho experter inom en rod olika områden inom Tech, knutna till I 
skolan. Detta kommer verkligställos genom somverkonsovtol med Ash Pournouri, (en ov Sveriges främsta 
visionärer, Aviciis tidigare manager och med Spotifys grundare Daniel Ek, grundat den världsberömda 
techkonferensen Symposium och Brilliont Minds) som kommer att att bidra med odvisory board, moster 
closses, workshops och input till eleverna. Ash kommer bidra till att ge utbildningen en unik koppling till 
branschen (se bilaga 15). 

I dagsläget hor skolan i Tingsryd inga brister enligt Sko/inspektionen. 

Om den skola som huvudmannen ansöker om tillstånd för att få starta får ett godkännande från 
Sko/inspektionen, kommer den att bli en så ko/lod systerskola till skolorna i Tingsryds och Vara kommun. 
Huvudmannen vill därför lyfta from en del bokgrundsfokto kring de ideer som då låg till grund för skolan i 
Tingsryd i som bond med Sko/inspektionens godkännande (år 2012). Iden till gymnasieskolan i Tingsryds 
kommun började ta form år 2008, då dör fanns en stor närhet till musikbranschen och dess aktörer, lokalt, 
nationellt och internationellt. Huvudmannen hor sett ett stort behov av en utbildning som ger ungdomar 
möjligheter att möta och etablera kontakter med musikbranschen och yrkesverksamma musiker somt 
producenter på väg till vidare utbildning och arbeten inom kultursektorn och musikbranschen. 
Musikbranschen pröglos i stor utsträckning ov engagerade entreprenörer. Därför finns ett stort behov ov att 
både utveckla självförtroende, somorbetsförmågo och vi/jo och mod ott to eget onsvor, kunskaper om att 
leda och genomföra projekt, offörsplonering och marknadsföring somt kunskap om hur mon kon skydda 
musikrättigheter, IP (lntellectuol Property), Business lntelligence etc. 

De aktörer som knutits till skolan i Tingsryds kommun ör förelösore och förare ör ov hög nationell och 
internationell kloss. Olika somverkonsmöjligheter mellan skolorna i Tingsryd och Voro kommun somt den 
tilltänkta skolan i Laholm kommer att ge bättre möjligheter ott genomföra större projekt, anskaffa dyrbar 
utrustning och anlita internationella föreläsare. 

I Tingsryds kommun kon huvudmannen konstatera att samarbetet med kommunen hor fallit väl ut (se bilaga 
10) under den tid som AMB hor haft verksamhet. Vid ett godkännande av denna ansökan ser huvudmannen 
goda möjligheter till samverkan med Laholms kommun. I Tingsryds kommun har dessutom näringslivet 
uttalat sig positivt till den verksamhet som huvudmannen bedriver (se bilaga 11). 
Skolan i Tingsryds kommun arbetar efter ett eget framtaget koncept, MY BETTER ME, och skolan i Vara 
kommun hor motsvarande inriktning. Detta gäller även den tilltänkta skolan i Laholm. 

Huvudmannen har valt att kollo AMB:s värdegrundsarbete för My Better Me. MY BETTER ME ören digital 
plattform som hor utformats för ott göra huvudmannens skolor skalbara, oberoende ov person och j 
geografisk placering, men först och främst för ott främja individutveckling hos varje enskild elev för att denne 
därigenom skall kunna uppnå sitt bästa 'jag". Detta individutvecklingsprogrom kan tillämpas inom många 
olika områden, exempelvis sport, musik, matlagning, programmering eller handel mm. Med individutveckling 
i fokus är huvudmannens pedagogiska grundsyn inte knuten till en specifik sko/form. Huvudmannen hor valt 

l

ott börja med gymnasieutbildning, men metodiken fungerar lika bro på en grundskola som på ett företag. Att 
skopa en entusiasmerande miljö och en positiv inställning till skola eller arbete är lika viktigt för elever som 
för medarbetare på ett företog, för att nå ett bättre resultat. MY BETTER ME skulle kunna beskrivas som en 
lf;losofi som bygger på värderingar som utgår från en sund värdegrund somt ett verktyg för att nå bättre 
kunskap om sin person, en kunskap som skopor tryggare elever och på så sätt höjt kunskapsresultaten. 

MY BETTER ME medför därmed individutveckling. Då huvudmannen bedriver en ytterst spetsig och 
entreprenöriel/ utbildning gör detta skolan unik i Sverige. Tack vare arbetet runt individutveckling och 
värdegrund hor huvudmannens första skola Academy Oj Music & Business kunnat bevittna en positiv 
lförändring och utveckling hos eleverna. Eleverna ser sin skolgång som en start på karriären och är fokuserade 
lpå möjligheter. Huvudmannen hor dessutom konstaterat att mobbing förekommer i lägre grod. Skolan ses 
som en plats för möjlighet till utveckling. 

Denna positiva inställning hos eleverna har även fått ringar på vattnet inom kommunens andra 
gymnasieskola, det lokala ishockeylaget har börjat klättra mot elitserien trots att Tingsryds som samhälle 
endast har 3000 invånare, huspriserno hor gått upp, körskola har öppnat och entreprenörsandan blomstrar 
på ett helt nytt sätt tack vore den positiva andan som sprids från skolan. Förhoppningen är att mon kommer 
lott se liknande effekter i såväl Vara kommun som i Laholms kommun under förutsättning att ett 
lgodkönnonde ges. 

94



Huvudmannen tror att MY BETTER ME-programmet genom våra elever och deras föräldrar kommer att ha en 

'

nationell, speciellt med ambitionen med etablering ov flera skolor med samma spets, men framförallt för att 
våra elever kommer bli eftertraktade på arbetsmarknaden och/eller i sina eftergymnasiala studier. 
Programmet MY BETTER ME är utvecklat tillsammans med företaget "Skillnad" och är baserat på Susan 

I

Wheelansforskning om människans beteende i grupp. Suson Wheelans, som bland annat varit verksam som 
professor vid Temp/e University i Philadelphia, har under 30 års tid studerat arbetsgruppers utveckling. 
!Genom ett digitalt styrdokument som inte är personberoende och som går att skala till andra sko/etableringar 
som huvudmannen ämnar göra tas eleverna genom ett treårsprogram som bygger på POWER, SKJLLS och 

I
A TTRACTION. Programmets huvudsakliga syfte är att skapa en djup kunskap om sig själv och sina tankar. 
När denna inlärning sker utifrån AMB:s värdegrundtankar främjar det elevernas allsidiga utveckling, 
självkännedom och identitet. 

/

Bevis på resultatet går bland annat att ta del ov i LUPP-undersökning där AMB i förhållande till andra skolor i 
länet låg i topp. Det finns också dokumentation av våra elevers personliga utveckling i form av brev från 
'föräldrar. Skolan skickar veckobrev till elever och vårdnadshavare där såväl kunskopsinnehåll som skolans 
värdegrundsarbete tas upp. 

Den värdegrund som AMB arbetar efter är enligt följande: 

1. Våra gemensamma prestationer bygger vår skola 
2. Kvalitet är en prioritet 
3. Positivt tänkande ger positivt resultat 

1

14. Talang föds man med - framgång kräver hårt arbete 
5. Gör rätt genom att våga göra fel 

1

6. En god ide kan vara guld värd - förädla den 
7. Ditt personliga varumärke ligger i vad andra säger om dig - inte vad du säger om dig själv 
8. Kunskap är en nyckel som öppnar dörrar 
9. Tid är pengar - spendera den förnuftigt 
10. Dröm inte om din framtid - skapa den 
11. För den goda sakens skull 
12. Jag kan allt, bara jag får /öra mig 

Huvudmannen Andreas Carlsson har ett förflutet som en av nyckelpersonerna i det som regeringen 
benämnde som det svenska musikundret som låtskrivare till några av världens främsta artister (Katy Perry, 
Britney Spears, Backstreet Boys, Bon Jovi, Celine Dion, Westlife m fl) och har dessutom skrivit vinnarlåtar till 
såväl American Idol som svenska Idol där han dessutom ingått i juryn. Vidare har huvudmannen haft en rad 
internationella framgångar på den amerikanska Billboardlistan. Under senare år har Andreas Carlsson vidgat 
sin repertoar med författarskap, föreläsningar inom motivationsteori och entreprenörskap samt skrivit 

!

musikaler som gått upp på Broadway våren 2016 i samarbete med teaterjätten Cirque du Soleil. Utöver detta 
har huvudmannen även initierat samarbete med olika lärosäten i Sverige, bland annat i syfte att förvalta och 
vidareutveckla den musikaliska kompetens och det entreprenörilla förhållningssätt som låg till grund för det I 
svenska musikundret. I 

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmän information om Academy Oj Music And Business systerskola i Tingsryds kommun 
IAcademy oj Music and Business (AMB) i Tingsryd i Småland erbjuder riksrekryterande musikutbildning på 
gymnasiet som även har ett fokus på affärsverksamhet och entreprenöriellt lärande, vilket gör utbildningen 
unik i sitt slag. AMB är en gymnasieskola med internat som startades av Andreas Carlsson och Magnus 
Lundin hösten 2013. 

AMB i Tingsryd förfogar över ungefär 3 000 kvadratmeter av utbildningsyta. På Acodemy oj Music and 
!Business finns 11 produktionsstudios, 16 ensemblelokaler, en huvudstudio, ett auditorium som rymmer 450 
personer. Sammantaget skapar detta goda och ändamålsenliga grundförutsättningar för utbildning inom 
/musik och musikproduktion. 

I 

Under utbildningen får eleven lära sig om de förutsättningar som finns i det kulturklimat som unga ställs 
inför i dagens samhälle. Detta betyder att eleven utvecklar förståelse om värdet av att bygga varumärken, att 
använda ett pragmatiskt tänkande på sin kreativitet och kunskap om immaterialrätt. 
På AMB föreläser representanter från den nationella och internationella toppen inom musikbranschen. Vidare 
håller ledande företrädare inom musikjuridik seminarier utifrån olika framtida perspektiv av immaterialrätt. 

IAMB samarbetar med låtskrivare, producenter och entreprenörer inom musikbranschen som är både 
1

1

nationellt och internationellt erkända. Skolan erbjuder Estetiska programmet med inriktning Musik, där 
eleven dessutom kan välja att fördjupa sig inom något av nedanstående tre områden: 
Studio och musikpraduktian 

!

Artist/Musiker 
Music business/management 

AMB i Tingsryd och Vara erbjuder riksrekryterande spetsutbildning i musik, vilket innebär att elever från hela 
Ilandet kan söka utbildningen och att möjlighet finns till boende på skolans elevhem. Huvudmannen kommer 
löven att ansöka om särskild variant hos Skolverket för den tilltänkta skolan i Laholms kommun. 

AMB samarbetar även med olika partners nationellt och internationellt. 
AMB har haft ett samarbete med Länstyrelsen inom ramen för det regionala projektet "Mot nya höjder" (Se 
'bilaga 12) 

IAMB samarbetar även med några av Sveriges större lärosäten (se bilagor) 
IAMB har ett samarbete med världsvarumärket Gibson, som sponsrar alla AMB-skolor med Gibson-

l
musikinstrument (se bilaga 13}. TV-serien Music Academy- ett samarbete mellan AMB och Disney Channel. 
AMB har ett nära samarbete med Disney Channel. I januari 2016 filmade Disney Channel från England ett 
pilotavsnitt om eleverna på AMB:s musikskola som sändes i maj 2016 (se bilaga 14 för brev från Disney). 
Länk: https:j/m.youtube.com/watch?v=mcHAQtADDvQ 
Detta ledde sedan vidare till en hel programsäsong som spelades in under december 2016 och har premiär i 
mars 2017. 

12.2 Angående bilagor 
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Enheten för tlllståndsprövning 

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering eller utökning 
av en befintlig fristående skola 

Ansökan avser 

Fri tidshem Förskoleklass 
Grundskola Grundsärskola 

Gymnasieskola Gymnasiesärskola 

Ange i vilken kommun skolenheten är/ska vara belägen 
~o\~ 

Sök~dens na~-(~Il ex~mpel Bo(&.tt~j\~W ... " ,o.,w• ~0-tc)vv i vt c1 \:;, tt h,p.k\A/- 11.) c:)~ '\ u. '-'i 
f\.....,.,,C...O ... w 2, 't)b NJk1e..\.)P\ov., cw-..J.. R,u..1~~ v...t.h') E.d-'-tu.:..- nu'I\ l,...o.....~o\Vv\ k~} 

Organisationsnummer/persoru'.mrruner 
S~ C( I t.t;) ~,,.,ego 

Organisationsform 
p..t<.\i~\ool &-9 

Skolenhetens namn 

ie.c.""' "\() u... ~ G \;L.Q. S S L.a..Vid \,V\ AcuJ.e.vv.V\ o\ OM.rÅ 

Ort och datum-
den f \ Y..~<.. '<11J~~ 

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för 
sökande 

,•' 

?ou~--o 1---:,I 
, -

" 

( .-
Namnförtydligande 

    

Ort och datum Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för 

den sökande 

. Namnförtydligande 

Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill 
bifogade handlingar är sanna. 

Vem får skriva under försättsbladet? 

Den eller de personer som är behöriga firmated<nare föi: 'företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar 
försättsbladet, Om kontaktpersonen undertecknar försättsbladet ska en fullmakt från behörig 
firmate.cknare bifogas till ans"ö.kim. 

.,. 

Va.r iikJcl<ar v.1 Ufidersktifterrt ,_ .. · 
Fä.rsättsbl~det b.eh.äv~r :ni~~ $kt.$~~lti~ ~-m~,~li:~4eJö1sätt?blade~ kan antingen bifogas 
till anafikaa;etler tdd$as tpl1 Sl@fi~pe'.k.#aji~;J,:~~·:Q:6~ '~l{~,~~ ~~etnativ till 
fri k L .f' , ., • . ' ' < or . • ""'" . - • • . s 910*~.PfJst1ww,u·,~~· · :", · ~. :) .. . ,, ',} ';':t-, . .. .. ;~,,_, .· 

. · ---· ., · ·;.~ · ·: '.,::~~~·)·:·~,~~~:;};.~li:~:J~i~L :;.~.;j. 
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Huvudmannens elevprognos/ elevundersökning 

Huvudmannen har genomfört en intresseundersökning bland elever i Laholms kommun 
samt i 7 andra kommuner i regionen. Dessa är enligt följande: Halmstad, Gullbrandstorp, 
Getinge, Markaryd, Veinge, Våxtorp och Båstad. Av de 228 elever som ingick i 
undersökningen var sammanlagt 204 elever närvarande vid det aktuella tillfället och 24 
elever var frånvarande av olika orsaker, såsom sjukdom, ledighet mm. Dessa 228 elever 
har fått information om den tilltänkta skolan. 

1/ studien med elevprognosen genomfördes under perioden 23 januari och 29 januari 
2018. 

2 / Huvudmannen har vänt sig till skolor i lägeskommunen samt kringliggande 
kommuner med pendlingsavstånd till lägeskommunen. Skolorna har valts ut med 
geografisk spridning i närhet av lägeskommunen i samråd med näringslivschefen i 
Laholm. 

Undersökningsmetoden har bestått av personliga besök på samtliga skolor i de olika 
kommunerna. Endast ett av de två programmen som kommer att erbjudas på skolan har 
undersökts vid varje besökstillfälle. 

3/ Sammanlagt har 228 elever från 9 skolor deltagit i undersökningen. 

4/ Huvudmannen har inriktat undersökningen mot elever i årskurs 8, då dessa elever 
utgör den primära målgruppen som vid ett godkännande av ansökan till 
Skolinspektionen, kan bli aktuella att söka till skolan inför läsåret 2019 /2020. 

5/ Följande information har getts till eleverna i samband med undersökningens 
genomförande: 

ATB är en fristående gymnasieskola. Skolan kommer att erbjuda ett program; 
teknikprogrammet. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer den tilltänkta skolan att ha 
tre parallellklasser per årskurs och sammanlagt 180 utbildningsplatser fördelat på tre 
årskurser. 

Utbildningen har tillkommit för att man som elev ska kunna erbjudas en utbildning av 
god kvalitet inom gastronomi eller teknik som är tidsenlig och väl anpassad till den 
kompetens som efterfrågas inom branschen. 

Utbildningen är inriktad mot entreprenöriellt lärande, vilket huvudmannen uppfattar 
som väsentlig och betydelsefull för framtidens teknikbransch. 

Kännetecken för ATB Education är: 
- Skolans värdegrund bygger på att alla individer har ett lika värde. Därför har skolan 
tagit fram ett koncept, "My Better Me", som ska prägla skolans miljö och den verksamhet 
som skolan bedriver. 

- "My Better Me"-konceptet bygger på tolv värdeord som utgör grunden för skolans 
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värdegrund där det övergripande syftet är att ge förutsättningar för att människan ska 
må bra, prestera och utvecklas på alla plan. På skolan pågår en återkommande 
diskussion kring hur vi som människor ska förhålla oss till varandra. 

- Det kommer finnas kompetenta och legitimerade lärare i alla ämnen. 

-Aviciis f.d. manager Ash Pournouri är kopplad till skolan och kommer att bistå med 
föreläsningar och branschkunskap till utbildningen. Genom såväl nationella som 
internationella kontaktnät kommer ett stort antal professionella techentreprenörer 
knytas till utbildningen med syftet att du som elev ska få en direktkontakt med aktörer 
inom dagens bransch. 

Spetskompetens på lärare och föreläsare - Det kommer finnas en huvudlärare för 
inriktningen som undervisar under elevernas skolgång på A TB. Skolan kommer varje 
termin få besök av olika professionella aktörer från berörd bransch som ger master 
classes och workshops. 

- Det kommer att finnas god tillgång till de för utbildningen ändamålsenliga lokaler 
såsom; teknikstudios. Skolan kommer att vara helt anpassad för ändamålet med 
utbildningen. 

- Skolan kommer att vara öppen under kvällstid för att du som elev ska få möjlighet att 
fördjupa i dina studier på egen hand eller i grupp. 

- Skolan kommer ha en hörsal som är anpassad för olika events och föreläsningar. 

- Det kommer finnas en närhet till branschen på ATB. Föreläsningar från framgångsrika 
aktörer ifrån branschen kommer att anordnas på skolan. 

- Man får lära sig att bygga appar, spel m.m. på ATB. 

- Dagens teknikbransch ställer nya krav på utövarna. Skolan ger varje termin ett antal 
föreläsningar som berör rättigheter, copyrights-skydd etc. för att du som elev ska få 
kännedom om förutsättningarna för verksamhet i din bransch samt tillgodogöra dig i en 
alltmer modernt teknikfokuserad utbildning. 

- Det kommer att finnas möjlighet för elevboende. 

6/ Följande frågor har ställts till de tillfrågade: 

För Academy of Tech and Business 
1. Har du som fritidsintresse att spela dator- eller tvspel? 
2. Låter informationen om en fristående gymnasieutbildning i Laholm med 

Academy af Tech And Business (ATB) intressant för dig i ditt kommande 
gymnasieval? 

3. Är du intresserad av att få mer information om ATB för att bestämma dig för om 
du skulle vilja gå på denna skola? 

4. Skulle en skola som ATB vara intressant som dig som förstahandsval? 
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7 / Resultatredovisning 
Svaren har fördelat sig enligt följande: 

ATB 
228 elever ingick i undersökningen varav 204 elever svarade, då 24 elever var 
frånvarande av olika anledningar, såsom sjukdom, ledighet m.m. 

Fråga 1: Ja 31 % (64 elever) 

Då studien primärt vänder sig till dessa (64) elever med ett teknikintresse, mätt genom 
intresse för spel (31 %), redovisas resultatet på följande frågor utifrån dessa elevers 
svar. Av dessa kommer 27 elever från lägeskommunen. 

Fråga 2: Ja 100% 
Fråga 3: Ja 92% 
Fråga 4: Ja 100% 

Resultatet av de 27 eleverna från lägeskommunen Laholm som har angett att de har tv
spel som fri tidsintresse återges nedan: 

Fråga 1: 100% 
Fråga 2: 100% 
Fråga 3: 92% 
Fråga 4: 100% 

Det totala resultatet från undersökningen (inkluderat de som inte har ett teknikintresse) 
redovisas nedan: 

Fråga 1: Ja, 31 % 
Fråga 2: Ja, 31 % 
Fråga 3: Ja, 28% 
Fråga 4: Ja, 31 % 

Utifrån undersökningens resultat anser huvudmannen att de tilltänkta 
utbildningsplatserna på den fristående gymnasieskolan ATB kommer att kunna fyllas. 
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AVSIKTSFÖRKLARING sida 1 (1) 

Avsiktsförklaringen är en inledande intention om samarbete mellan Laholms kommun (nedan 
kallad LK), organisationsnummer 212000-1223 och AXB Education AB (nedan kallad AXB), 
organisationsnummer 559035-0129 avseende etablering av en friskola med riksintag inom 
gymnasiets teknikprogram. Tidsplanen är att AXB skickar in ansökan till Skolverket i januari 2018 
med syfte att starta första kursen hösten 2019. 

Laholms kommun 

Ställer sig positiv till att AXB etablerar en friskola med riksintag inom gymnasiets teknikprogram. Tanken är 
att samordna och fysiskt placera AXB:s verksamhet till området vid Osbecksgymnasiet. 

• LK tar fram underlag för markupplåtelse och/eller markköp inom detaljplanerat område 
• Samverka kring lokaler och verksamheter 
• Vara behjälplig med underlag som AXB behöver för sin ansökan till Skolverket 
• Vid behov tillhandahålla lokaler (hyra ut) 

AXB Education 

Ansöker om få starta en friskola med riksintag inom gymnasiets teknikprogram med placering i Laholms 
kommun. Ställer sig positiv till att samarbeta med befintligt gymnasium (Osbeck) avseende verksamhet och 
lokaler. 

• Aktivt medverka i arbetet med att ta fram underlag för samarbete och framtida utveckling av båda 
parters verksamheter 

• Samverka kring lokaler och verksamheter 

2. Definition 

Denna avsiktsförklaring innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan Parterna. Det utgör däremot en 
förpliktelse att Parterna skall ha som syfte att förhandla i ändamålet att försöka få till stånd ett avtal. Parterna 
binds därför först när ett slutligt avtal undertecknas. 

3. Övrigt 

överenskommelsen får inte utan särskilt skriftligt tillstånd överlåtas till annan part. 
Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning av Skolinspektionen godkänner start av AXB utbildning i 
Laholm höstterminen 2019. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i 2 exemplar varav Parterna tagit varsitt 

Laholms kommun 2017-11-29 

För ~;;; ko?j 
------e ...:::.-------:=---.<::--------------------

Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Andreas Carlsson, AXB Education AB 
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YITRANDE 
2018-01-26 

Academy of Tech and Business gymnasieutbildning i Laholm 

Laholms kommun stödjer Academy of Tech and Business ansökan om att 

etablera en utbildning i Laholm. 

1(1) 

I region Halland, Högskolan i Halmstad och företagsstödjande organisationer 

{Nyföretagarcentrum, Coompanion, Connect Väst, High Five m.fl.) i Halland 

finns en tydlig vilja och inriktning att öka och förstärka företagens 

konkurrenskraft bland annat genom att öka kompetensen inom IT och teknik. 

Näringslivets branschfördelning både regionalt och lokalt finns framförallt 

inom tillverkning, gröna näringar, handel och besöksnäring. Där utvecklingen 

inom dessa näringar går mot alltmer mot teknik, automatisering och 

framförallt digitalisering. Des_sutom sker en snabb utveckling inom de olika 

offentliga förvaltningarna inom området digitalisering. Detta innebär att 

behov av kompetens och rekryteringar inom teknik och IT ökar alltmer. 

Den faktiska attraktionskraft som Academy of Tech and Business har genom 

sitt direkta samarbete med både nationellt och internationellt kända 

företagare och aktörer som blir involverade i utbildningen kommer att 

innebära ett högt sökandetryck till utbildningen. 

Laholms strategiska placering mellan Göteborg och Malmö med välutbyggd 

infrastruktur, kollektivtrafik och närhet till Halmstad och Helsingborg innebär 

mycket goda pendlingsmöjligheter både för studerande och arbetspendlare. 

Laholms kommun har med politiker och högre tjänstemän varit i Tingsryd för 

att se och få information om AXB Education AB:s skolverksam het och 

värdegrund. Kommunen ser stora möjligheter till att komplettera och stärka 

den befintliga kommunala gymnasieskolan genom att om möjligt geografiskt 

samlokalisera båda skolorna. 

Academy of Tech and Business utbildning stämmer väl överens med 

kommunens vision och mål därför stödjer Laholms kommun ansökan. 

Lah~S!tlB-01-2~ / / 
~--··········· ·· ···············~ ........ -

Peter M Larsson, Näringslivschef/Director lndustrial Development 

Post~dress Besöksadress 

Laholms kommun Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Hemsfda/e·post 

www.laholm.se 
Telefon 

0430-15531 
peter.larsson@laholm.se 

Organisa tions nr 

212000-1223 
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PROTOKOLL, Amigo nr 2556 Aktiebolag, 559143-4880 Blad 1 (2) 

Art Extra bolagsstämma. 

Plats Umeå. 

Datum 3 januari 2018. 

1 Till ordförande valdes  
Ordförande & Till justerare valdes  
Justerare  skrev protokollet. 

2 
Röstlängd 

3 
Kallelse & 
dagordning 

4 
Bolagsordning 

En förteckning över närvarande upprättades; 

Namn 

AXB EDUCATION AB gm 
Andreas Carlsson 

Summa 

Antal aktier/röster 

500 

500 
========= 

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 
som röstlängd. 

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning och dagordningen 
godkändes. 

Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen. 

5 Meddelade stämmoordföranden att i ovanstående förteckning nänmda aktie-
Balansräkning ägare övertagit Athena Bolagstjänst Aktiebolags skuld 50.000 kronor till 

bolaget, vilket av bolagsstämman nu godkännes, samt att beloppet ifråga 
inbetalts. Härefter konstaterades bolagets ställning denna dag vara: 

Tillgångar 
Kassa för insättning på bolagets bankräkning 

Skulder 
Aktiekapital 

 

 

6 Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt upp-
Ansvarsfrihet görelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget någon talan av vad 

slag det vara må ej finge riktas mot den förutvarande styrelsen, samt att allt 
mellanhavande mellan bolaget och förutvaranade styrelse var till fullo reglerad. 
Nämnda nya aktieägare har förbundit sig att vid kommande årsstämma bekräfta 
ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag. 
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7 
Val 
Styrelse 

Revisor 

8 
Avslutning 

PROTOKOLL, forts Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Stämman beslutade att välja följande personer: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Stämman beslutade att välja: 

Revisor  

Samtliga beslut fattades enhälligt:Btämman avslutades. 
/ ' 

/ 

Underskrifter Ordförande och 
Justeras 

Protokollförare 

Blad 2 (2) 

(ML) 
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BOLAGSORDNING 2018-01-03 

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är Academy ofTech and Business Education Laholm AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fristående gymnasieutbildning, yrkeshögskola och 
privata utbildningar samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall utges med lägst 500 st och högst 2.000 st. 

§ 6 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst tre suppleanter väljas. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utse en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten, 
fax eller med e-post. 
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BOLAGSORDNING Blad 2 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden 
skall förekomma till behandling; 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning samt i förekommande fall revisionsberättelse och 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna 
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

§ 10 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är I juli - 30 juni. 

§ 11 Hembud 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien 
skall därmed styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därefter genast skriftligen underrätta 
bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen 
anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
Talan om Iösen skall ha väckts inom en månad från det att lösningsanspråket framställts hos bolagets 
styrelse. 
Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lottning, dock att, 
om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, 
som vill lösa. 
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BOLAGSORDNING Blad 3 

Lösningsanspråk får inte utövas för ett mindre antal aktier än det antal aktier erbjudandet avser. 

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen: 
a) när äganderätten har övergått genom köp, den därmed betingade köpeskillingen, och 
b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om 

lösenbeloppets storlek, det belopp vmtill aktien har värderats av allmän domstol. 

Har aktie övergått genom köp, och gitter inte den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete 
fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två 
personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att 
mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, 
skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet skall 
vara betalt inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet bestämts. 

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på 
dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den, som 
gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. 
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GENERALFULLMAKT 

Härmed befullmäktigas , att var 
för sig, eller den han/de i sitt ställe förordnar att som vår särskilda förtroendeman självständigt och 
oinskränkt företräda och förvalta bolagets samtliga ekonomiska intressen i Sverige och utlandet. Den 
befullmäktigade äger således att å bolagets vägnar självständigt förhandla med svenska och utländska 
myndigheter, privatpersoner och företag, att träffa köpe- eller försäljningsavtal, att utkvittera och 
uppbära medel, behörighet att förvärva fast egendom samt att överhuvudtaget vidta alla handlingar och 
åtgärder som med laga verkan kan företas av oss själva. 

Fullmakten gäller till dess ändring av bolagets nya firma och styrelse har blivit registrerat hos bolags
verket. 

Ombudets laga åtgärder godkännes: 

Umeå den 25 januari 2018 

AMIGO NR 2556 AB, 559143-4880 U ÄT 
~SINESS EDUCAT!ON LAHOLM AB 

 egenhändiga namnteckning bevittnar: 

~~ 

Bilaga: 
Registreringsbevis i kopia 
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STYRELSE SUPPLEANTER 
    

  

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i AXB Education AB 
Org.nr 559035-0129 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

1 (4) 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AXB Education AB för räkenskapsåret 2016-07-01 -
2017-06-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AXB Education ABs finansiella ställning per den 
2017-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till AXB Education AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens oclt verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att f01tsätta verksamheten och att använda antagandet om fottsatt drift. Antagandet 
om fo1tsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisoms ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

AXB Education AB, Org.nr 559035-0129 
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2 (4) 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 0111 den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 0111 årsredovisnirigen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för AXB Education AB för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för 11ttala11den 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna besla·ivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till AXB Education AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa Ja-av. 
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3 (4) 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utfmmad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande säit. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjott sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolags lagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. 

AXB Education AB, Org.nr 559035-0129 
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4 (4) 

Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande orn styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat orn förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

\VZ"~ 
 

Godkänd revisor 

AXB Education AB, Org.nr 559035-0129 
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Sparbanken Eken 

INTYG 

Härmed intygas att AXB Education AB, 559035-0129, med underliggande bolag, har 
en beviljad limit på  i Sparbanken Eken. Limiten kan nyttjas som 
kontokredit inom koncernen. 

Banken intygar också att det finns ett stort förtroende för bolagets ledning, och deras 
förmåga att fullgöra sina åtagande gentemot tredje part. 

Ryd, 2018-01-29 

/&c/ ,d.m~: 
 

Företagsrådgivare 
0459-387 72 

Sparbanken Eken AB 
5164 06-067 4 
Brunnsgatan 1 
362 56 Ryd 

 
Företagsrådgivare 
0459-387 74 
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MODERBOLAGSGARANTl 

Denna moderbolagsgaranti ("Moderbolagsgarantin") har denna dag utfärdats av AXS 
Education AB, org nr 559035-0129, e'Borgensmannen''), till förmån för Amigo nr 2556 
Aktiebolag, under namnändring till Academy of Tech and Business Education Laholm AB, org 
nr 559143-4880, ("ATB Laholm"). 

Bakgrund 
ATB Laholm har för avsikt att starta en gymnasieskola med placering i Laholm. 
Förutsättning är att Skolinspektionen ger ATB Laholm tillstånd att starta denna skola. 

Garantiåtagande 
Tm säkerställande av ATB Laholm rätta fullgörande går Borgensmannen i borgen som 
för egen skuld. Denna moderbolagsgaranti gäller i tre år efter verksaryiheten har 
startats. 

Förutsättning för garantiåtagande 
De garantiåtagande som framgår av denna Moderbolagsgaranti gäller endast under 
förutsättning att ATB Laholm har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva 
gymnasieskola i Laholm. 

överlåtelse 
Dennå Moderbolagsgaranti får inte överlåtas av Borgensmannen till annan part. 

Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till denna Moderbolagsgaranti ska upprättas ~kriftligen och 
undertecknas av ombud för Borgen~mannen och ATB Laholm. 

Tillämplig lag och tvist 
- Tvist angående tolkning och tillämpning av denna Moderbolagsgaranti ska avgöras av 

allmän domstol enHgt svensk rätt och vid Växjö Tingsrätt. · 

Tingsryd 2018-01-22 
AXB Edu tion AB 

r. Carlsson 
efseordförande 

J 
/ 
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1.: Bolagsverket 
85 I 81 SunJ,dl 
0771-(1711 (170 

\\'\\'w.ht1!ag:-;;n:rkcr.sc 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559143-4880 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2018-01-03 2018-01-03 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Dokumentet skapat 

2018-01-03 

559143-4880 

Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Athena Bolagstjänst AB 
Box 4071 
904 03 UMEÅ 

Västerbottens län, Umeå kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 

2017-12-28 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

  

  
  

:  
  
  

STYRELSELEDAMÖTER 

Sida 

12:49 

    
 

STYRELSE SUPPLEANTER 
    

 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 
med högst 5 suppleanter. 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembuds förbehåll 
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor 

VERKSAMHET 

2 (3) 
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1.1 Bolagsverket 
851 H I Sundsrnll 
11771·670 6711 
www.h1>lagsn:rkct.Sl' 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisalionsnummer 

559143-4880 
Objektets regislreringsda!um 

2018-01-03 
Dokumentet skapa! 

2018-01-03 12:49 

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt 
därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0701 - 0630 

KALLELSE 
Kallelse ska ske genom brev med posten 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Nuvarande firmas registreringsdalum 

2018-01-03 
Sida 

3 (3) 
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PROTOKOLL, Amigo nr 2556 Aktiebolag, 559143-4880 Blad 1 (2) 

Art Extra bolagsstämma. 

Plats Umeå. 

Datum 3 januari 2018. 

1 Till ordförande valdes  
   

Justerare  skrev protokollet. 

2 
Röstlängd 

3 
Kallelse & 
dagordning 

4 
Bolagsordning 

En förteckning över närvarande upprättades; 

Namn 

AXB EDUCATION AB gm 
Andreas Carlsson 

Summa 

Antal aktier/röster 

500 

500 
========== 

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 
som röstlängd. 

Stämman konstaterades sammankallad i behörig ordning och dagordningen 
godkändes. 

Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen. 

5 Meddelade stämmoordföranden att i ovanstående förteckning nänmda aktie-
Balansräkning ägare övertagit Athena Bolagstjänst Aktiebolags skuld 50.000 kronor till 

bolaget, vilket av bolagsstämman nu godkännes, samt att beloppet ifråga 
inbetalts. Härefter konstaterades bolagets ställning denna dag vara: 

Tillgångar 
Kassa för insättning på bolagets bankräkning 

Skulder 
Aktiekapital 

 

 

6 Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt upp-
Ansvarsfrihet görelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget någon talan av vad 

slag det vara må ej finge riktas mot den förutvarande styrelsen, samt att allt 
mellanhavande mellan bolaget och förutvaranade styrelse var till fullo reglerad. 
Nämnda nya aktieägare har förbundit sig att vid kommande årsstämma bekräfta 
ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag. 
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7 
Val 
Styrelse 

Revisor 

8 
Avslutning 

PROTOKOLL, forts Amigo nr 2556 Aktiebolag 

Stämman beslutade att välja följande personer: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen: 

Styrelseledamot  

Styrelsesuppleant  

Stämman beslutade att välja: 

Revisor  

Samtliga beslut fattades enhälljgt,Stämman avslutades. 
I , 

/ 

Underskrifter Ordförande och 
Justeras 

Protokollförare 

Blad 2 (2) 
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BOLAGSORDNING 2018-01-03 

§ 1 Firmanamn 

Bolagets firma är Academy ofTech and Business Education Laholm AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fristående gymnasieutbildning, yrkeshögskola och 
privata utbildningar samt idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall utges med lägst 500 st och högst 2.000 st. 

§ 6 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst tre suppleanter väljas. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utse en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten, 
fax eller med e-post. 

131



BOLAGSORDNING Blad 2 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden 
skall förekomma till behandling; 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning samt i förekommande fall revisionsberättelse och 

koncemredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna 
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

§ 10 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är 1 juli - 30 juni. 

§ 11 Hembud 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien 
skall därmed styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därefter genast skriftligen underrätta 
bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen 
anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
Talan om lösen skall ha väckts inom en månad från det att lösningsanspråket framställts hos bolagets 
styrelse. 
Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lottning, dock att, 
om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, 
som vill lösa. 
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BOLAGSORDNING Blad 3 

Lösningsanspråk får inte utövas för ett mindre antal aktier än det antal aktier erbjudandet avser. 

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen: 
a) när äganderätten har övergått genom köp, den därmed betingade köpeskillingen, och 
b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om 

lösenbeloppets storlek, det belopp vaitill aktien har värderats av allmän domstol. 

Har aktie övergått genom köp, och gitter inte den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete 
fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två 
personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att 
mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, 
skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet skall 
vara betalt inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet bestämts. 

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på 
dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, äger den, som 
gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. 
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Tingsrl1Jl 

Gala planer för ny skola 
TINGSRYD 2 oktober 2015, uppdaterad 2 oktober 2015 

Till våren blir det en stor välgörenhetsgala med rikskända artister i 
Tingsryd. Som projektledare står 19-åriga Amanda Hård. 

TEXT LINNEA PETERSSON 

Artikeln publicerades 2 oktober 2015. 

Alla elever i årskurs tre på gymnasiet ska genomföra ett gymnasiearbete. 
Arbetet ska visa att eleven är redo för yrkesliv eller högskolestudier. Det är 
i den här kursen som AMB-eleven Amanda Hård ska planera en 
välgörenhetsgala med rikskända artister. 

Galan ska hållas till våren i Gibson auditorium. Än så länge har hon haft 
kontakt med flera rikskända artister men det finns ingen som är riktigt 
spikad än. Dock är det klart att Micke Bäck band ska medverka i galan. 

Iden om galan kom från Michael Bäck som är lärare på AMB-skolan. Han 
ville genomföra en välgörenhetsgala. Då föll tankarna på Amanda Hård, 
som har varit förakt tre gånger under sommarens Diggiloo-turne 
tillsammans med två klasskamrater. 

134



- Jag och Micke kommer bra överens. Vi är båda lite kontrollfreaks. Han är 
väldigt driven och det är jag också, så jag tycker att det har fungerat 
superbra. Han känner väl att han kan lita på mig, säger Amanda Hård. 

Arbetet görs i samarbete med Ankarstiftelsen. Stiftelsen är en 
välgörenhetsorganisation som arbetar för att på olika vis samla in pengar 
till att bygga skolor i bland annat Colombia, Peru och Brasilien. Att samla 
in pengar genom en välgörenhetsgala, som Amanda Hård planerar, är ett 
sätt. 

- Förhoppningsvis, om vi får ihop pengar, så ska detta gå till att bygga en 
skola. Jag tror att det har byggts ungefär 100 skolor och då kanske det blir 
en Tingsrydsskola, eller vad vi nu kommer att kalla det. 

Förra helgen åkte Amanda Hård till Aneby utanför Jönköping där bland 
annat Lasse Holm och Arja Saijonmaa uppträdde på en liknande 
välgörenhetskonsert för Ankarstiftelsen. Där fick hon se hur de byggde 
upp showen och fick se vad hon kan ta med sig därifrån. Det som står näst 
på schemat är att spika alla artister. 

- Vi har inte gått ut och frågat om sponsring än, vi måste ha lite namn att 
presentera så att folk blir intresserade. Det sker nog inom en månad i alla 
fall, säger hon. 

Hon ska både leda projektet och medverka på galan. På scenen ska hon 
framföra en del låtar men också leda publiken genom showen med Lasse 
Holm. 

- Att hålla i ett event är krävande och lärorikt. Ansvar kräver det, absolut. 
Det är en erfarenhet att ha med sig. Man träffar nytt folk och knyter nya 
kontakter, säger hon. 

Nu hoppas hon på att Gibson auditorium ska fyllas vid välgörenhetsgalan. 

- Jag tycker att det kan vara så att pengarna försvinner och man vet inte 
var de hamnar i välgörenhet. Men här hamnar de verkligen i skolan och till 
utbildning. 

0. PORTRÄTI 

Amanda Hård 

Ålder: 19 år Familj: Mamma, pappa och lillasyster Bor: Urshult Äter: Sushi 

Tittar på: Filmtittare, gillar serie. New Girl är favoritserien just nu. 

Lyssnar på: Allt från Green Day till Beyonce, allt möjligt. 
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Stjärnspäckad gala ska bygga en skola 
TINGSRYD 27 januari 2016, uppdaterad 27 januari 2016 

Nu är det helt klart att showkomikern Håkan Berg kommer till Amanda 
Hårds välgörenhetsgala i slutet på februari. Han kommer att stå på scen 
tillsammans med Gladys del Pilar, Jan Johansen och Lasse Holm. 

LINNEA PETERSSON 

Artikeln publicerades 27 januari 2016. 

- Vi har haft en hemlig gäst men nu avslöjar vi den. Det blir Håkan Berg. 
Han jobbar som showkomiker och det blir både magi och show, säger 
Amanda Hård och fortsätter: 

- Vi har redan tre duktiga sångare. Då tyckte vi att det blir roligt att fylla 
upp med någonting annat. Även om publiken inte tycker om musik så kan 
de lockas av detta. Det kan dra en bred publik. 

Konserten ska äga rum den 28 februari i Gibson Auditorium i Tingsryd. 
Hittills har cirka 300 biljetter sålts och Amanda tror att de 400 platserna 
blir fullsatta. En låt ska hon framföra själv och hon ska också sjunga en 
duett med Jan Johansen. 
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- Alla ska vara på scen hela tiden. När jag inte sjunger sitter jag i en soffa 
på scenen. Alla har mikrofonen i handen och när man känner för det 
lägger man en extra stämma. Det ska vara lite Diggiloo-känsla, säger 
Amanda Hård. 

Amanda Hård anordnar välgörenhetsgalan i samarbete med bland annat 
Ankarstiftelsen. Alla pengar som de får in på galan ska gå till att bygga en 
skola i Colombia. Målet är att samla in minst 100 000 kronor. 

- Jag hoppas att syftet med galan inte glöms bort. Inträdet går till att 
bygga en skola till Colombia och om den inte byggs får barnen ingen 
utbildning. Med de biljetter som vi har sålt hittills och med sponsringen så 
känns det som att det blir en skola, säger hon. 
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Välbesökt gala gav 300 000 
TINGSRYD 1 mars 2016, uppdaterad 1 mars 2016 

300 000 kronor till förmån för skolprojekt i Sydamerika blev resultatet 
efter Amanda Hårds hårda slit. Hennes projektarbete, den gnistrande 
välgörenhetskonserten blev en succe. 

LINNEA PETERSSON 

Artikeln publicerades 1 mars 2016. 

I söndags kväll satt 470 personer i publiken när Lasse Holm, Jan Johansen, 
Gladys del Pilar, Michael Bäck band, Håkan Berg och Amanda Hård intog 
scenen i Gibson Auditorium. 

- Artisterna är så himla härliga allihop så det var verkligen jättekul. Vi 
hade jättekul bakom scen också. De var som vilka som helst, säger Amanda 
Hård. 

Totalt genererade välgörenhetskonserten nästan 300 000 kronor. 

- Det är med hjälp av sponsorer, biljettintäkter och en privat sponsor som 
la mycket pengar, han gav 100 000 kronor. 

Projektet görs i samarbete med Ankarstiftelsen som bland annat arbetar 
för att bygga skolor i Colombia, Peru och Brasilien. 

- Jag vet inte hur skolan kommer att se ut, om det blir två stycken eller om 
det blir en stor men en skola blir det. 

Amanda Hård har arbetat med välgörenhetskonserten som sitt 
gymnasiearbete i skolan. Under konserten framförde hon flera låtar, både 
själv och med de andra artisterna, men hon har också varit projektledare. 

Vilken är den största belöningen i det här arbetet? 

- Självklart är det att det blir en skola. Men det är också att jag har fått 
träffa folk och knyta kontakter. Nu vet man att man kan klara av att hålla i 
ett projekt och att det lyckades, säger hon och fortsätter: 

- Förhoppningsvis blir det lite ringar på vattnet och att jag får göra en 
liknande konsert igen. Kanske blir det någon annanstans med samma 
gäng. Det hade verkligen varit jättekul om det hade kunnat bli någonting 
sådant. 
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Lördag 

Amanda Hård: Kärleken till musiken skapar inre driv och 
mod 
LÖRDAG 15 december 2016, uppdaterad 15 december 2016 

Hon har varit med under den omåttligt populära Diggiloo-turnen ledd av 
Lasse Holm. Hon har körat bakom välkända artister och med hjälp av 
musiken har hon bidragit till att två nya skolor byggs i Colombia. 
Musiken och kärleken till den lever inuti 20-åriga Amanda Hård. 

EMELIE OLSSON URBAN NILSSON 

Artikeln publicerades 15 december 2016. 

"Det blev lite större än vad det var tänkt. Mina mål var att fylla lokalen 
med publik och få ihop någonting. Allt är ju viktigt i sådana här 
sammanhang. Det hade inte behövt vara att bygga en skola. Så resultatet 
var ju verkligen helt otroligt, säger 20-åriga Amanda Hård om 
gymnasiearbetet som avslutades i våras. 

Nu sitter hon uppkrupen i soffan hemma i familjens villa i Urshult och 
berättar om vikten av musiken och hur den har format henne under 
många år. 
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Det var i den lilla byn en mil utanför Tingsryd som allt började. Pappans 
sida av släkten är visserligen estetiskt lagd, men Amanda säger att 
intresset inte direkt kom hemifrån utan från de kreativa miljöer hon 
vistades i på fritiden. 

Som liten, när hon var runt 4-5 år, började hon sjunga i kyrkan och på sitt 
sätt var det också där som det verkliga intresset för sången väcktes. 

- Då var vi en liten körgrupp som sjöng i kyrkokören, säkert ända tills jag 
gick i sexan. Sedan hade vi en liten grupp med fem tjejer härifrån som 
också sjöng ihop. Det var egentligen det första, säger hon och fortsätter: 

- Men jag sjöng aldrig solo. Första gången jag gjorde det var nog vid lucia i 
sexan. Jag hade en musiklärare som var på och verkligen tyckte att jag 
skulle testa. Det var läskigt, jag hade inte haft en tanke på det då. 

Men det rullade på och under åren har solosången blivit vardag. Både för 
Amanda själv och för alla de tusentals människor som sett henne uppträda 
under årens lopp. För ja, tusentals har det blivit. Sång på dop och 
begravningar med publik i kyrkbänkarna har kombinerats med att köra 
bakom kända, svenska artister och delta på Diggiloo-turnen tillsammans 
med bland andra Charlotte Perrelli, Martin Stenmarck och Jessica 
Andersson. 

- Diggiloo är nog den största erfarenheten jag har. Vi fick åka med alla som 
var inblandade på tre stopp i Sverige. För mig var det jättehäftigt. De var 
redan en tajt familj eftersom de spelade på så många ställen, men man 
kände sig väldigt inkluderad. Vi var tre tjejer som var förband och det var 
verkligen häftigt. 

Men mellan kyrkokören som fyraåring och en Diggiloo-turne som 19-åring 
finns förstås en lång resa. Det inre drivet, modet och kärleken till musiken 
har varit avgörande, men hon tvekar inte heller för att lyfta fram personer 
som varit av stor betydelse. Bland dem hon ofta nämner finns vännen 
Linnea Widell som hon under uppväxten skapade mycket musik 
tillsammans med. Det var också tillsammans med henne som hon 
upptäckte Kulturverkstan i början av högstadiet. 

Tegelbyggnaden som ligger insprängd mellan Dackeskolans 
huvudbyggnad och dess matsal är ungdomarnas kulturnav i Tingsryds 
kommun. Kulturverkstan har bidragit med många solskenshistorier under 
årens lopp och skoltrötta ungdomar har beskrivit verksamheten som ett 
andningshål, en plats där man blir sedd och där det finns utrymme för 
alla. Många är de som låtit sitt musikintresse vakna på Kulturverkstan och 
lite så förklarar också Amanda det. 

- Högstadiet var ju kul, men det var så himla mycket. Det var en svår 
mellanperiod, där många inte ville gå i skolan och det var jobbigt med 
lärare och ämnen. Så jag och Linnea var väldigt mycket på Kulturverkstan. 
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Vi var där på nästan alla raster, efter skolan och på nätterna ibland. Det var 
ju där man ville ägna sina tre år på högstadiet egentligen. 

Vad bidrog Kulturverkstan med? 

- Stämpeln att "vem tror du att du är?" märktes inte av. På Kulturverkstan 
fick man synas. Där fick jag utlopp för det jag behövde. Och där fick vi göra 
lite vad vi ville. Ingen stoppade oss när vi ville testa saker och vi skrev egen 
musik, säger hon och fortsätter: 

- Jag träffade nog Magnus Lundin av en slump först. Vi hade musik i 
skolan och vår musiklärare var sjuk. Magnus hoppade in som vikarie på en 
musiklektion och uppgiften den dagen var att vi skulle skriva en låt. Då såg 
han att vi hade ett intresse för det och frågade om vi inte skulle komma 
och spela in en låt på Kulturverkstan, säger hon om Magnus Lundin som 
senare kom att grunda musikskolan Academy of music and business i 
Tingsryd. 

Hon förklarar att hon alltid har tyckt om skolan, men att det emellanåt 
fanns en känsla av tristess. När det som mest behövdes hittade hon en 
plats där musikintresset kunde utvecklas. 

- Det var där man fick någon slags bekräftelse på att man gjorde något rätt. 
Att det lönade sig och att folk tyckte om det man gjorde. På Kulturverkstan 
fick man verkligen ta plats. 

Några år senare var det dags att söka till gymnasiet. Intresset för ekonomi 
och naturvetenskap gjorde att musiken inte var helt självklar. Men det 
slutade ändå med att hon började estetiska programmet på Katedralskolan 
i Växjö. 

- Men där fanns också en del människor som inte var engagerade, som 
tyckte att det var en slapp linje. Man måste verkligen ge och ta och sådant 
påverkar. Att vara i en sådan miljö och den inte är kreativ, då händer det 
inte så mycket. 

Samtidigt planerade bland andra Magnus Lundin, Andreas Carlsson och 
Daniel Hylse musikskolan Academy of Music and business, AMB, för fullt i 
Tingsryd. Efter ett års gymnasiestudier i Växjö bestämde sig Amanda för 
att hoppa av och börja på den numera rikskända musikskolan i 
hemkommunen. 

- I och med att jag kände Magnus och Andreas så visste jag att det var på 
gång. De pushade mig att skicka en ansökan. När det väl var dags att söka 
så sa Andreas "Nu är du redo". Hade skolan startat ett år tidigare så hade 
jag nog inte sökt in. Jag tror att jag behövde komma ifrån Tingsryd lite. Det 
var jättenyttigt att gå ett år på Katedralskolan med 1300 elever, säger hon 
och förklarar att hon i dag är nöjd över det val hon slutligen gjorde. 

Vad har AMB gjort med dig? 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvallningen 

ACADEMY OF MUSIC AND BUSINESS (AMB) 

2018-01-11 

Tingsryds kommun har under fem år haft ett mycket utvecklande samarbete med Andreas 
Carlsson och Magnus Lundin, vilket har lett till att AMB har staitat sin verksamhet i 
Tingsryd. 

AMB har sitt huvudsäte i anslutning till kommunens gymnasieskola, något som har lett till 
flera samarbeten inom utbildningsområdet. Vi ser AMB som ett bra komplement till den 
kommunala skolan. Inte minst AMB's arbete med sin värdegrund har inspirerat den 
kommunala skolan att utveckla och intensifiera sitt eget värdegrundsarbete. 

Det betyder mycket för Tingsryds kommun att en skola av detta slag finns här. Det har 
medfö1t en positiv upplevelse för kommunens invånare och är betydelsefullt inom många 
olika 01måden. Skolan samverkar med ett flertal företag och föreningar, vilket leder till ökade 
kulturella evenemang och upplevelser. 

Bara det faktum att en så framtidsimiktad utbildning för ungdomar är lokaliserad i vår 
kommun har lett till en ny slags framtidstro med positiv inverkan på många områden. 
Tingsryds kommun är stolt över samarbetet med grundarna till AMB och har också utsett 
Andreas Carlsson och Magnus Lundin till kommunambassadörer. 

trt;: ning 
Laila ;kJi.[isson 
Kommunchef 
Tings1yds kommun 
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Academy Of Music & Business - effekter på Tingsryds Kommun 
och på vårt företag, HOLTAB AB. 

Min resa som företagare i Tingsryds Kommun fortsätter. Vårt familjeföretag HOLTAB AB har 

nu verkat i kommunen i 45 år. Bolaget förbereder sig för en tredje generation och har sedan 

starten haft en kontinuerlig tillväxt. Bolaget omsätter i dag (2016) 343 milj. Vi är 120 

anställda i Tingsryd. Tingsryd är en glesbygdskommun där vikande befolkningsunderlag 

länge varit ett faktum. Försöken att bryta utvecklingen genom åren har varit många men utan 

större framgång. Detta har också drabbat oss som företagare eftersom vår största utmaning är 

att hitta, utveckla och behålla kompetent arbetskraft. Kommunens varumärke och attraktion är 

därför helt avgörande för vårt tillväxtföretags möjligheter att fortsätta utvecklas i Tingsryd. 

AMB:s etablering i Tingsryd hösten 2013 har starkt medverkat till ett historiskt trendbrott. En 

negativ utveckling i kommunen som egentligen började med Tingsryds Bryggeris 

nedläggning under sjuttiotalet har nu stoppats. Befolkningsstatistik från SCB 2015 talar också 

om en ökande befolkning i kommunen. AMB blev exakt den injektion som kommunen 

behövde för att ge självkänsla och självförtroende. En sedan länge slumrande stolthet över 

kommunen väcktes till liv och organisationer och företag som tidigare tvekade började i 
stället att våga göra saker för att utvecklas. Även om vi som verkstadsföretag inte rekryterar 

direkt från AMB så påverkas även andra utbildningar positivt när intresset för att studera i 

Tingsryd har ökat. Vi på HOLTAB AB etablerade tidigt ett samarbete med AMB eftersom vi 

tidigt kunde förutspå en rad spännande samarbeten. AMB är i dag en viktig hörnsten i vår 

CSR, Corporate Social Responsibility, men AMB är mycket mer än så. Vi stöttar 

verksamheten - men AMB ger så oerhört mycket mer tillbaka. AMB står för möjligheten att 

genom hårt arbete nå framgång vilket är exakt samma budskap vi vill förmedla till vår 

personal. Exempel på samarbeten är föreläsningar från AMB, konserter på vårt företag, 

luciatåg och mässor. Att öppna upp företaget och ge eleverna tillträde är viktigt för oss 

eftersom det inspirerar vår personal och stärker banden till våra kunder. Självklart kan också 

eleverna använda vår verksamhet och vår kompetens i sina studier. AMB är vår mest 

professionella samarbetspartner inom CSR. 

Resan för AMB, HOLTAB och Tingsryds Kommun har bara börjat. En liten kommun i mörka 

Småland som länge varit i skugga är på väg att kliva ut i rampljuset. 

Anders Holmberg 

Ägare, styrelseordförande HOLTAB AB, Tingsryd 
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Vimmerby 2018-01-09 

Länet och Academy of Music and Business 

Under nio år, mellan oktober 2007 och september 2016, var jag chef för Länsstyrelsen och 
Landshövding i Kronobergs Län. Ett landsbygdslän där de flesta kommuner under många år krympt, 
små kommuner med relativt stor utflyttning och hög medelålder. Dock har flera spännande initiativ, 
parallellt med den ökade invandringen, vänt trenden och sedan ett par år växer i stort sett samtliga 

kommuner. En av de mest spännande satsningarna är etableringen av AMB i Tingsryd. 

Signalvärdet att etablera denna unika utbildning inom musik och entreprenörskap i en 
landsbygdskommun är värdefullt för hela samhället- det skapar stolthet och framtidstro långt 
utanför kommungränsen. 

Etableringen har inte bara sänkt medelåldern i Tingsryd, den har ökat den viktiga kontakten mellan 
skola, näringsliv och offentliga aktörer i Tingsryd, men även långt utanför. AMB har på flera sätt visat 
att man både är kompetent och villig att vara drivande i samarbeten över organisatoriska och 
geografiska gränser. Genom transparensen, öppenheten och den stora viljan att bjuda på sina 
nätverk och det spännande värdebaserade arbetssättet bidrar man starkt till kommunens 
attraktionskraft och tillväxt. 

AMB har på kort tid blivit en aktad aktör som på olika sätt positivt bidragit till kommunens och länets 
utveckling, ökat stoltheten och visat att entreprenörskap inte är förbehållet traditionella branscher. 
Dessutom har AMB med sitt engagemang i projektet Mot Nya Höjder, med syfte att öka barn och 
ungas intresse för naturvetenskap och teknik, visat omvärlden att det finns en naturlig koppling 
mellan musik, ljud och naturvetenskapliga ämnen. Precis vad ett län, en region där industrin fortsatt 
fyller en viktig roll, behöver. Nutid möter dåtid och skapar framtid. 

Med dessa rader önskar jag er i Örnsköldsvik varmt lycka till i samtalen med AMB. 

Vänligen 

Kristina Alser 
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Berlin, January 3, 2018 

To whom it may concern, 

G ibson Guitar GmbH 
Muenzstrasse 13 

10178 Berli n, Germany 
Tel.+ 49 (0) 30 24 000 99-0 

Fax + 49 (0) 30 24 000 99-22 

We are very proud to be cooperating with the Academy of Music and Business in 

Sweden. 

Andreas Carlsson and I started working on the idea of Gibson participating on this 

great venture back in 2013. Since then we have seen wonderful things become 

reality with the schools in Tingsryd and Vara. The Academy is an incredible 

architecture, which worked out to become a wonderful learning environment to the 

students. A modern and holistic approach to music and business education . Both a 

well thought through theoretical as well as practical approach to music. We as a 

music instruments manufacturer are very proud to see young people being educated 

on our instruments in such an environment. We see happy students and happy 

teachers -what else can we ask for? 

Best regards, 

Boris Loehe 

Director Europe Entertainment Relations 

Gibson Brands lnc 

Office +49 30-24 000 99 15 

Cell +49 172 454 13 12 

Gibson GuitarGmbH Tel.+ 49 (0) 30 24 000 99-0 
Munzstrar .. e 13 Fax+ 49 (0) 30 24 000 99-22 
10178 Berlin www.Gibson.de 
Germany 

Commerzbanl< 
Hamburg 
BLZ 200 400 00 
Konto 3918117 

Steuer Nr. 
37/ 117 / 21062 
Finanzamt fu r 
K6rperschaften 11 

Magdalenenstr.25 

10365 Berlin 

Amtgericht 
Charlottenburg,Berlin 
HRB 110995 
Ust. -ID. Nr. DE 260634378 
Geschaftsafuhrer: 

David Berryman 
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About Gibson Brands: 

Gibson Guitar GmbH 
Munzstrasse 13 

10178 Berlin, Germany 
Tel.+ 49 (0) 30 24 000 99-0 

Fax + 49 (0) 30 24 000 99-22 

Gibson Brands, the fastest-growing company in the mu sic and sound industries, was 

founded in 1894 and is headquartered in Nashville, Tennessee. Gibson Brands isa 

global leader in musical instruments, consumer electronics, and profession al audio, 

and is dedicated to bringing the finest experiences to consumers by offering 

exceptional products with world-recognized brands. 

Gibson Brands has a portfolio of over 100 well-recognized brand names starting with 

the #1 guitar brand, Gibson. Other instrument brands include Epiphone, Dobro, 

Valley Arts, Kram er, Steinberger, Tobias, Slingerland, Maestro, Baldwin, Hamilton, 

Chickering and Wurlitzer. In professional audio, KRK Systems, TASCAM, Cerwin-Vega, 

Stanton, and Cakewalk also continue Gibson's tradition of quality in their respective 

markets. Consumer electronics brands include Onkyo, lntegra, TEAC, and Esoteric. 

Gibson Brands recently expanded its reach into consumer markets with the 

acquisition of Philips' Home Entertainment based in Hong Kong-a company that 

invented the cassette tape, the CD format, the DVD format and the MP3 format. 

Under the Philips and Fidelio brand names, Gibson Brands continue to represent the 

ideal combination of innovation, tradition anda dedication to improving design while 

maintaining the highest level of craftsmanship. 

Agio bal company, Gibson Brands has manufacturing, marketing and research and 

development centers throughout the world. 

All Gibson Brands are dedicated to innovat ion , prestige and improving the quality of 

life and music for its customers. lts goal is to provide the most exceptional customer 

audio products and experiences in the world. 

Gibson Guitar GmbH Tel. + 49 (0) 30 24 000 99-0 
Munzstraf!.e 13 Fax+ 49 (0) 30 24 000 99-22 
10178 Berlin www.Gibson.de 
Germany 

Commerzbank 
Hamburg 
BLZ 200 40000 
Konto 3918117 

Steuer Nr. 
37/117/21062 
Finanzamt fur 
Korperschaften Il 
Magdalenenstr. 25 
10365 Berlin 

Amtgericht 
Charlottenburg, Berlin 
HRB 110995 
Ust.-ID Nr. DE 260634378 
Geschilftsafuhrer. 
David Berryman 
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The {e)Ac,r~fsNEf Company 
Europe, Middle East & Africa 

The Walt Oisney Company llmlted 
· 6th Floor (mall code 606), 3 Queen Caroline Street, London W6 9PE UNITED KINGDOM 

Date: January 22, 2018 

To Whom It May Concern, 

As Head of Production I am responsible for producing local programming content for Disney Channel 

in the Scandinavian countries. We aim to deliver both inspiring and entertaining local content for 

children and teens in the region. 

We met with Andreas Carlsson a couple of years ago to discuss potential collaborations with 

Academy of Music & Business By showcasing students who aim high within their field of study and 

accomplished staff who push them ta achieve their best we were very impressed. It quickly became 

apparent that the school would be a great partner for several reasons. In addition, with impressive 

core values, very much reflecting those af The Walt Disney Company, we started looking fora 

project that would be suitable to develop together. 

We have, since then, worked an a range of projects which include The Club where our viewers 

discovered that studying music is not only about having fun but that a lot af hard work in other areas 

goes inta it. In our series, Music Academy, we follow a group af students as they worked an a range 

af projects while balancing their private lives with school work. During our collaboration with AMB 

our productions aimed ta not only entertain but also teach kids about music and the craft of song 

writing. 

Every visit has impressed me and my team as we have seen dedicated staff working with passionate 

students ta achieve extraordinary results. We have had the opportunity ta provide our viewers with 

an insight inta what it really is like to be young and to follow your dream af working in music. The 

result has been relatable content that our viewers have embraced. 

In addition, we have had the opportun ity ta provide a platform for several students to reach out 

with their music an the channel as well as on our social platforms. 

We are looking forward ta working with AMB in the future. 

Matt Eriksson 

The Wall Disney Company ltd. 

Disney Channels. 6ll1Floor (rno. 11 coctn ö06). 3 Qurcn Carolul'J Street. London WS 9i'E UNITED KINGDO Yl 

1 cl " ·1<1(0) 20 0222 'lOOD Fax 144 ((1 ) 2U 02 .? 200 i 

The Wall Disnc1• Ccrnpnny l 1rni tcd. Reg1stcrod Off1ce: 3 Ou;·en C~roli~e Street. Ham111c1sn1it11. London W6 9PE. UI\ . 

Hcuislcred 111 England and Wales I 1 c\1 is t ~rr.ri t-:o. 530051 
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AXB:s gymnasieutbildning inom Teknik 

Som entreprenör och inblandad i IT-branschen har jag fört samtal med 
Andreas Carlsson om den satsning som planeras för ett Academy of 
Tech and Business (ATB) i Sverige, inom skolkoncernen AXB 
Education AB. 

Jag ställer mig mycket positiv till de föreslagna etableringarna av 
teknikskolor som AXB Education AB ämnar starta. Jag ser en styrka i de 
planerade etableringarna då de skulle medföra att den starka svenska IT
sektorn får en välbehövd tillförsel av kompetent personal med rätt 
förutsättningar för att bidra till att svenska IT-bolag kan behålla sina 
världsledande positioner. Många företag verksamma inom teknik och IT 
står redan idag inför svårigheter med försörjning av personal med rätt 
personliga och kompetensmässiga förutsättningar för att bolagen ska 
kunna fortsätta att utvecklas. IT är en stark näring och många bolag, inte 
bara de största företagen, behöver personella resurser. Sverige som land 
har en stark position i världen när det gäller nya innovativa lösningar 
genom teknik och behovet kommer endast att öka i framtiden. Därför vill 
jag med stöd av nedanstående formuleringar varmt rekommendera de 
planerade etableringarna av ATB i Sverige. 

1. ATB är unikt i sin inriktning, sitt innehåll och mål. Upplägget står i 
paritet till vad man stöter på som yrkesutövande i teknik- och IT
branschen idag. 

2. Aktuella branschundersökningar påvisar en stor efterfrågan på ny 
kompetens och medarbetare inom teknik och IT, då dessa tjänster 
ökar i antal, samt behov av att möta nya trender och arbetssätt i 
världen. 

3. A TB har en tydligt uttalad värdegrund som kan bidra till att fostra 
studenter till en sund attityd och ett bra förhållningssätt till sitt 
skapande och utövande av yrket samt sina relationer i en framtida 
yrkesroll. 
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4. ATB kommer att vara internationellt förankrat vilket kommer att 
göra utbildningen unik som gymnasieutbildning. Detta ger 
studenterna en möjlighet till insyn i hur mekanismerna i teknik
och IT-branschen fungerar ur ett globalt perspektiv. 

5. Likt ATB:s systerskola Academy ofMusic and Business (AMB), 
kommer ATB att ha internationella samarbetspartners. Bland 
AMB:s samarbetspartners återfinns Disney, Gibson samt 
musikprofiler och utbildningar i bland annat USA. Som entreprenör 
inom IT-branschen ser jag möjligheten till en utveckling av fler 
kommersiella uppdrag och tjänster för ATB, likt systerskolan 
AMB. 

6. Svenska utbildningar inom berört område behöver bli ännu mer 
attraktiva för ungdomar i gymnasiesökande ålder, då det redan idag 
råder brist inom sektorn. ATB kommer, genom bland annat ett brett 
kontaktnät, att etablera relationer till svenska och internationella 
bolag som är ledande inom sina branscher. Genom ett starkt 
varumärke, förankring och koppling till världsledande bolag samt 
en stark värdegrund kommer A TB bidra till att forts att förankra 
Sverige som ett ledande land inom IT. 

7. Som verksam inom IT ser jag att ATB kommer att dra nytta av 
mina erfarenheter och mitt kontaktnät inom branschen. Jag kommer 
personligen bidra till att förverkliga att ATB blir en techutbildning 
som håller en hög internationell konkurrenskraft. 

8. Intresset för teknikutbildningar kommer genom ATB :s etableringar 
att öka och ge eleverna en språngbräda för att ta sig ut i arbetslivet. 

9. Jag kommer bidra till att ATB får en stark förankring i 
n"rings\Iivets behov och möjligheter. 

»,· . i ' ,~ ! < 

v' 'r M 
ASH P RNOURI Stockholm 2017-12-15 
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MYBETTERME 

Här kommer videon till AMB:s värdegrundskoncept: "My Better Me". 
https://www.youtube.com/watch?v=YcV-oR9LYdc 

OBS klicka på länken ovan för att titta på videon! 

Academy Of Music & Buslness är en ny oc h hell unik m usik- och affä rsrela terad spetsutbildning I 
Småland som startades upp hös ten 201 3. Utbildningen är rlksrekrylerande och sko lan präglas av 

ett omfa tta nde värdeg rundsa rbe te. 

Skolan är belägen I Tingsryd. och omfa ttar runt li 500 kvadra tmeter u tblldnlngsyta. Inom skolans 
väggar rym s 11 produkt lonsstudios. et t aud itorium m ed plats fö r 1150 personer, 8 ensemblelokaler. 

8 t ränlngsrum, en huvudstudio. samt allt övr igt som m an kan önska sig I ett optima lt 
utb lldningscen tra inrik tat på m us ik, musikproduktion och ent reprenörskap. 
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Kort om Ash Pournouri 

Arash "Ash" Pournouri (tidigare Aviciis manager) driver idag bland annat At Night Management. 
Ash är även involverad i en rad olika tech-bolag och brinner för entreprenörskap. Tillsammans 
med Spotify, H&M och Discovery lanserade Ash talangjakten Self Made, en plattform som 
kopplar samman artister med deras fans. 

Ash har tillsammans med Spoitfys Daniel Ek startat Symposium och Brilliant Minds som är en 
konferens som samlar världens ledare inom musik, media och teknologi tillsammans med 
svenska legendarer och nya talanger. 

Symposium ska enligt Ash "visa dig varför Sverige, tack vare sitt entreprenöriella ekosystem av 
innovation och kreativitet, är unikt positionerat för att få fram morgondagens framgångssagor" 
(www.breakit.se). · 

Länkar: 
http://atnightmgmt.com/ 
http ://brilliantminds.symposium.co/ 
https: //www. break it.se /artikel/ 4 7 0 /har-ar-deras-nya-techfestival-tunga-nam n-pa-gastlistan 
http: //symposium.ca/ 
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• Linneuniversitetet 
Kalmar Våxjö 

Linneuniversitetet och Academy ofTechnology and Business 

Linneuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar 
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Forskning och utbildning ska dra nytta av 
och vara till nytta för samhällsutvecklingen och bidra till att lösa de problem som 
samhället står inför. Dessa strävanden kräver samarbeten där kreativa och 
intellektuella processer är avgörande för att de vetenskapliga och konstnärliga 
projekten ska bli framgångsrika. 

Många områden är i stark omvandling till följd av betydande tekniska innovationer, 
nya värderingar, preferenser och nya affärsmodeller. Detta gäller i hög grad IT och 
datorbranschen och där Sverige varit påfallande framgångsrikt. 

I Linneregionen finns ett antal exempel på den innovativa kraften i denna bransch 
och universitetet vill vara i aktiv relation till dessa för att bidra och ta glädje av den 
pågående omvandlingen. Linneregionen är en av de starkaste tillväxtregionerna 
inom IT sektorn i Sverige. 

Vi ser därför mycket positivt på de bidrag AMB redan gj01t med sin etablering i 
Tingsryd och Vara inom musikområdet och där AMB är en i sitt slag unik 
utbildning, där musikalisk kvalitet och entreprenöriellt förhållningssätt, gmndat på 
en genomtänkt värdegrund främjar elevers allsidiga personliga utveckling och får 
unga människor att växa till aktiva kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

Kontakterna har också utvecklats för en bredare uppsättning innovativa 
utbildningar. Mot nya höjder är ett av dessa initiativ som erbjuder skolor och elever 
inspirerande ingångar till tekniskt kunnande via lek, musik och eget skapande. Detta 
samarbete har varit lyckosamt och utveckling tillsammans med AMB har gett 
värdefulla bidrag till bägge verksamheterna. De utvecklade internationella nätverk 
och samarbeten som kombineras och används i utbildningen bidrar till att förstärka 
vår verksamhet med praktiker, i undervisning och forskning. 

Att med denna grund utveckla utbildningskoncept inom Academy of Technology 
and Business ser vi som intressanta möjligheter för att komplettera och fördjupa 
våra tidigare samarbeten. Och från Linneuniversitetsets sida ser vi gärna att utbytet 
mellan verksamheter hos oss och AMB fo1tsätter att utvecklas och fördjupas, och 
stödjer därför den ambition AMB har att utveckla och erbjuda verksamhet inom 
teknik och IT. · 

Växjö 2018-01-31 

)~~I~~ 
Ann-Charlotte Larsson 

Vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft 

I (I) 
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Datum: 2018-04-26 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 
2. Utbildningsnämnden fattar beslut 12 juni om vilket förslag som ska lämnas vidare till 

Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövsområdet och 
förslag har tagits fram på ny skola. 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 oktober och 7 novem-
ber -17. I november lades fram 4 förslag och beslutet blev att UN tar till sig informationen och 
överlämnar information till KS och förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett gemen-
samt möte med UN i mitten på januari utifrån det material som hittills presenterades.  Den 9 
januari -18 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera ang. skolorganisationen. Då 
gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. 
 

Aktuellt 
Följande förslag föreligger: 

1. Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 
Stänga Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
 

2. Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv.  

               Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 
               Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

3. Ny F-9 skola med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, 
Hemmeslöv, Östra Karup och Torekov. 
 

4. Behålla F-6 i Båstad med upptagning Båstad. 
Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 
Båstad 7-9 renoveras och byggs ut. 
 

5. 7-9 skola i Hemmeslöv 
F-6 i Båstad finns kvar 
Ö. Karup finns kvar 
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6. Förslaget från Optimal skolorganisation från 16-06-16 
”Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomi-
synpunkt det mest effektiva. ” 
 

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från 2017-10-31 
Tjänsteskrivelse från 2016-06-16 
 
Samråd har skett med: 
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Datum: 2017-10-31 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Skolstruktur norra sidan 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden tar till sig informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en befolkningstillväxt och det förväntas flytta in barnfamiljer vilket ökar 
kapacitetsbehoven i skolan. Det förväntas en särskilt stor tillväxt i Hemmeslövområdet och 
förslag har tagit fram på ny skola. En barnkonsekvensanalys har gjorts (presenterades 3e ok-
tober, Dnr UN000266/2015-600) som underlag för detta beslut för att belysa de olika konse-
kvenserna av olika former av en skola.  
 

Bakgrund 
I norra delen av Båstad kommun finns idag skolenheter i centrala Båstad och i Östra Karup. Det 
byggs nya bostäder, särskilt i Hemmeslöv, och elevantalet förväntas därmed öka markant de 
närmsta åren vilket ger behov till en ny skola.  
Strandängsskolan F-6 har svårigheter med sina lokaler då de inte är ändamålsenliga för en 
skolverksamhet idag. Strandängsskolan 7-9 har bättre lokaler men med vissa renoveringsbe-
hov och inte kapacitet för många fler elever än de har idag. Östra Karup renoverades 2016 och 
har bättre lokaler. 
 
Att nå de nationella målen och de mål som KF beslutat  

 Bättre uppfylla nationella mål  
 Bättre pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet 
 Bättre bidra till att alla elever ska ha möjligheten att uppnå minst godkända betyg  
 Ge förutsättningar för varje elev till en så bra utbildning och social kompetens som 

möjligt inför framtidens val av utbildningar och yrken. 
 Bidra till en skola för alla, som stimulerar lärande och uppmuntrar elevens egna intres-

sen.   
 

Aktuellt 
Skolstrukturen norra sidan diskuterades under Utbildningsnämndens möte 3 oktober men 
förvaltningen fick tillbaka ärenden för att kostandsbeskriva fyra alternativa skolstrukturer för 
norra sidan.  
 
Förvaltningens förslaget, vilket innebär en ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Båstad 
och Hemmeslöv. Tidigare utredningar, barnkonsekvensanalyser finner att förvaltningens för-
slag kan ses vara i linje med barnens bästa, men att man behöver bevaka vissa aspekter. Det 
främsta är hur den nya skolan kommer påverka Östra Karups F-6 skola, delvis då elevunderla-
get för den minskar då Hemmeslöv byter upptagningsområde, men även om det blir stora de-
mografiska skillnader mellan de två skolorna. Man behöver även bevaka skolmiljön och säker-
ställa att den nya skolan är anpassad efter olika elevers behov. 
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En större skola får lättare att erbjuda heltidstjänster vilket är nödvändigt för att säkerställa 
rekrytering och kvalité i undervisningen. Ett läge nära stationen ökar också attraktionskraften 
av skolan som arbetsplats för lärare i andra kommuner. 
                     
Om befolkningsprognosen 
 
Samhällsbyggnad har tagit fram ungefärliga siffror på befolkningsprognos för berörda områden och 

åldersgrupper. Prognosen är beräknad på potentiell byggnation och när byggnation uteblir eller till-

kommer kan in- eller utflyttning påverkas stort. Siffrorna nedan har därför sin grund i den kommun-

omfattande prognosen som här relateras till prognostiserat byggande i respektive ort. För åren 2027-

2037 uppskattas den årliga befolkningsökning till 1% då kommunens antagna befolkningsprognos 

inte sträcker sig längre än till 2027. Antagandet med en ökning på 1% är betydligt lägre än progno-

sen för de närmsta åren, men väsentligt mycket högre än mellan åren 1995-2013 (0,2%). 

Prognosen kan bli markant annorlunda beroende på svårförutsägbara förändringar så som ränteläget, 

flyktingmottagande, en bostadskrasch, lågkonjunktur m.m. 

 
 

Skolor utifrån upptagningsområden 2017 2022 2027 2037 

Alternativ 1 
Ny F-6 Båstad + Hemmeslöv 314 406 444 514 
F-6 Östra Karup 88 105 112 125 
7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
Alternativ 2 

F-6 Hemmeslöv 119 186 214 268 
F-6 Båstad 195 220 231 251 
F-6 Östra Karup 88 105 112 125 

7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
Alternativ 3 – ny F-9 i Hemmeslöv 

F-6 Båstad + Hemmeslöv 
7-9 B, H, ÖK & T 
Totalt elever 

314 
204 
518 

406 
317 
724 

444 
363 
808 

519 
438 
967 

F-6 Östra Karup 88 105 112 125 
Alternativ 4 
F-6 Båstad 195 220 231 251 
F-6 Hemmeslöv + Östra Karup 207 291 326 394 

7-9 B, H, ÖK & T 204 317 363 438 
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Ekonomi 
Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal.     
 
Ekonomiska konsekvenser är beskrivning utifrån de fyra möjliga alternativen som visas i 
tabellen nedan. 
 

 
 
 

Alternativ 1. (A+B+C)  
Bygga ny F-6 skola I Hemmeslöv med upptagning Båstad och Hemmeslöv. 

Stänga ner Båstad F-6 och avyttra del av fastigheten. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

 

Kostnader: 

 
A: Ny F-6 skola Hemmeslöv med upptagningsområde Båstad och Hemmeslöv  

för 450 elever. 

Byggnadsyta =6750 m². 

Investeringskostnad = 169 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 11,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

A: Ny idrottshall  

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 
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B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Avgående driftkostnad efter rivn F-6 = - 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

TOT investeringskostnad: 261 mkr.  

TOT driftskostnad: 25,8 mkr/år 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 12 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 

Kommentar: 

 
Strandängsskolan 7-9  

Tillbyggnad 7-9 löses inom fastigheten då F-6 rivs. Idrottshallen behålls tills vidare för högstadiet 

och föreningar. Del av fastigheten kan avyttras till bostäder. Bokfört värde på Strandängsskolan F-6 

är ca 8 mkr. Rivning av F-6 beräknas kosta ca 4 mkr. 

 

7-9 har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. Ven-

tilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

En mer omfattande modernisering och verksamhetsanpassning till dagens nivå på lärmiljöer i befint-

lig Strandängsskolan 7-9 uppskattas till ca 40 mkr. 

 

Östra Karups skola 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen renoverade. 

God tillgänglighet. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

 

Alternativ 2. (D+E+B+C)  
Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 

Bygga ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  
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Kostnader: 
  

D: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv för 214 elever. 

Byggnadsyta = 3210 m². 

Investeringskostnad= 80 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 5,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

D: Ny idrottshall . 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl. utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr.  

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

TOT investeringskostnad: 214 mkr.  

TOT driftskostnad: 24,6 mkr/år. 
 

Kommentar: 

 

Strandängsskolan 7-9 . 

Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. 

Ventilation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader 

på ca 40 mkr. 

 

Strandängsskolan F-6 . 
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Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. 

Fönster är utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik 

och belysning behöver bättras. 

Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre kommu-

nikation. Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen reno-

verade. God tillgänglighet. 

 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 

 

 

Alternativ 3. (F+B)  
Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, Östra 

Karup och Torekov. 

Östra Karup F-6 byggs ut då provisoriska skolmoduler avyttras. 

 
Kostnader: 
  

F: Ny F-9 med upptagningsområde för F-6 Båstad och Hemmeslöv och 7-9 Båstad, Hemmeslöv, 

Östra Karup och Torekov för totalt 808 elever.  

Byggnadsyta = 12 000 m². 

Investeringskostnad = 303 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 20,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

F: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta 2000 m². 

Investeringskostnad = 40 mkr 

Driftkostnad ny investering = 2,8 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

B: Bygga till F-6 skola Östra Karup för 112 elever. 

Byggnadsyta = 360 m². 

Investeringskostnad = 11 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 0,7 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

Avgående driftkostnad efter avyttring Strandängsskolan F-9 och idrottshall = - 8.2 mkr 

 

TOT investeringskostnad: 354 mkr.  

TOT driftskostnad: 17,9 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 65 Mkr. 
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Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 

 

Kommentar: 
 

Strandängsskolan F-9 och idrottshall. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 57 mkr som blir en nedskrivningskostnad i samband 

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 8 mkr. 

 

Östra Karups skola. 

Skolan har behov av tillbyggnad för en årskurs för att kunna avyttra moduler på fastigheten. 

Skolan är i god status. Ytskikt, belysning, tak, fönster och värmeproduktion är nyligen renoverade. 

God tillgänglighet. 

 

 

Alternativ 4. (E+G+C)  
 

Behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 

Ny F-6 i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup. 

Båstad 7-9 renoveras och byggs ut.  

 
Kostnader: 

 
E: Renovera/verksamhetsanpassa F-6 skola Båstad för 231 elever. 

Byggnadsyta  = 2350 m². 

Investeringskostnad = 42 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 2,6 mkr. 

Bef driftkostnad = 1,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

G: Ny F-6 skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv och Östra Karup för 326 elever. 

Byggnadsyta = 4890 m². 

Investeringskostnad = 122 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 8,2 mkr. 

Bef driftkostnad avgående Östra Karup = -2,3 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

G: Ny idrottshall. 

Byggnadsyta = 800 m². 

Investeringskostnad = 21 mkr (inkl utemiljö idrott). 

Driftkostnad ny investering = 1,4 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 60 år. 

 

C: Renovera och bygga till Strandängsskolan 7-9 med upptagningsområde Båstad,  

Östra Karup, Hemmeslöv och Torekov för 363 elever. 

Byggnadsyta tillbyggnad = 2385 m² 

Investeringskostnad = 60 mkr. 

Driftkostnad ny investering = 4,0 mkr. 

Nuvarande driftkostnad = 7,1 mkr. 

Teknisk livslängd på byggnaden = 25-30 år. 

 

TOT investeringskostnad: 245 mkr.  
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TOT driftskostnad: 21 mkr/år. 

Alternativet innebär engångskostnader för rivning och nedskrivning på ca 24 Mkr. 

Intäkt blir försäljning av fastigheten. 

 
Kommentar: 
  

Strandängsskolan 7-9 . 

Har god status. Mindre delar av tak behöver bytas ut, för övrigt är fasad och tak i gott skick. Venti-

lation och värmesystem är i gott skick. Ytskikt behöver förnyas. 

Underhållsbehov 2018-2028 ca 7.5 mkr på Strandängsskolan 7-9 och Idrottshallen ca 5 mkr.  

Ytterligare verksamhetsanpassning i befintlig Strandängsskolan 7-9 innebär extra kostnader på ca 40 

mkr. 

 

Strandängsskolan F-6 . 

Status på fastigheten: ventilation är ny, tak på två av fyra byggnader är nyligen omlaggda. Fönster är 

utbytta på stora delar av skolan. Ytskikt är slitna och behöver förnyas. Akustik och belysning behö-

ver bättras. 

Kostnadsbedömningen baseras på att skapa moderna lärmiljöer inom och en bättre kommunikation. 

Utemiljön är redan idag för liten.  

 

Östra Karups skola. 

Det bokförda värdet på hela fastigheten är ca 21 mkr som blir en nedskrivningskostnad i samband 

med att fastigheten avyttras.  

Rivningskostnad blir ca 3 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan 7-9 och idrottshall 2018-2028: 12.5 mkr. 

Underhållskostnader Strandängsskolan F-6 2018-2028: 7.6 mkr. 

 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bifogat till UN möte 3 oktober,  Dnr UN000266/2015-600 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Sara Damber, skolchef, Margaretha E Svensson adm.chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie 
Engdahl, barnrättsexpert 
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Datum: 2016-06-16 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000266/2015 – 600 
Till: Utbildningsnämnden 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Barn & skolas chefer 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredningen ’Optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig ut-
bildning’ inklusive bilagor   
 

Samråd har skett med: 
Övriga verksamhetsområden 
 

 
Optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning.  
(Skolorganisation för en tidsenlig och likvärdig utbildning. Vårdnadshavare enkät 2014.) 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska miljön på 
kommunens grundskolor. Frågan har återkommit vid ett flertal sammanträden och vid Utbild-
ningsnämndens sammanträde 2015-12-01 blev beslutet:  
Utbildningsnämnden beslutar att 1) Uppdra till förvaltningen att göra en sammanfattning av 
remissyttranden. 2) Uppdra till förvaltningen att ta fram siffror för demografi. 3) Uppdra till 
förvaltningen att kostnadsberäkna de olika förslagen. 4) Uppdra till förvaltningen  att lämna 
förslag till en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 
Uppdraget att sammanfatta remissyttranden är genomfört och behandlades på Utbildnings-
nämndens sammanträde 2016-01-19. 
De tre återstående uppdragen redovisas i bifogade utredning med bilagor. Utredningen har 
tagits fram av en trainée som Barn & skola fick förmånen att använda för arbetsuppgiften.  
 
 
Bakgrund 
 
Bortsett från Östra Karups förskola, Förslövs skola 7-9 och till viss del Strandängsskolan 7-9 är 
övriga förskole- och grundskolebyggnader etablerade i en tid med helt andra krav på barns och 
elevers lärmiljöer än det som skolans styrdokument i dag föreskriver.  
Ur ett barn- och elevperspektiv har stora förändringar skett då nästan samtliga barn och elever 
får sin utbildning på en vanlig förskola eller grundskola - oavsett om det finns funktionsned-
sättningar av olika slag. Detta sätt att inkludera alla barn och elever stämmer väl överens med 
Diskrimineringslagen, men inte med hur lokalerna är utformade. 
Även Arbetsmiljölagen har ändrats vilket ger konsekvenser för hur arbetsplatser ska utformas 
för personal. Dessutom har all skolpersonal fått ett hela annat uppdrag när Skollagen genom-
fördes 2011-07-01. Kravet på dokumentation har ökat markant både i förskolan och i grund-
skolan varför behovet av arbetsplatser numera måste tillgodoses. Arbetsmiljöverket påpekade 
detta när inspektion genomfördes under hösten 2014 och krav ställdes på en plan för att säkra 
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personalen arbetsplatser. Denna plan genomförs stegvis men det saknas lokaler på vissa en-
heter för att etablera dessa arbetsplatser. 
 
 

Aktuellt 
 
Rekrytering av personal till förskola och grundskola är inte längre en vanlig arbetsuppgift för 
skolledarna då det är lärarbrist i hela landet. Kravet på att legitimerade lärare ska planera och 
genomföra undervisningen både i förskola och grundskola gör rekryteringen än mer komplex. 
Lönekraven från de sökanden är högre än de löner kommunen har för tillfället varför en lärare 
kan öka sin lön med 2000 – 5000 kr/månad genom att byta arbetsgivare. Den sökanden vill ha 
heltidstjänst, högre lön, en välfungerande arbetsplats med välutbildade kollegor och en skicklig 
arbetsledning. 
Lokalernas omoderna struktur och bristande underhåll försvårar en tidsenlig utbildning och 
därmed måluppfyllelsen för barn och elever samt gör det betydligt svårare att nå målet som en 
av tio bästa skolkommuner i Sverige. 
I nuvarande förskoleorganisation behövs knappt 60 miljoner kr för genomföra åtgärder i loka-
lerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig och likvärdig utbildning för barnen och 
en adekvat arbetsmiljö för personalen. 
I nuvarande grundskoleorganisation behövs knappt 160 miljoner kr för genomföra åtgärder i 
lokalerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig och likvärdig utbildning för eleverna 
och en adekvat arbetsmiljö för personalen. I en optimal grundskolestruktur behövs knappt 115 
miljoner kr för genomföra åtgärder i lokalerna/byggnaderna för att kunna erbjuda en tidsenlig 
och likvärdig utbildning för eleverna och en adekvat arbetsmiljö för personalen. Skillnaden 
mellan nuvarande och optimal grundskoleorganisation är 45 miljoner kr enbart för investe-
ringar.  
Om alla små enheter ska kunna fungera inom förskolan och grundskolan måste skolpengen 
höjas för att uppfylla kraven i styrdokumenten samt säkra barn och elever en trygg och säker 
miljö. Här finns än så länge ingen kostnadsberäkning.  
 
 

Övervägande/framtid 
 
Uppdraget till förvaltningen är att lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorgani-
sation. Förslaget från förvaltningen sträcker sig över en tioårs period och har därför delats upp 
i två perioder på fem år vardera. Detta för att kunna fördela investeringarna över en längre tid. 
De redovisade investeringarna i bilaga 4 måste genomföras för att få tidsenliga lokaler och 
därmed en grund för likvärdig utbildning. Tidsenliga lokaler är och blir en förutsättning för 
framtida personalrekrytering när lärarbristen är ett faktum.  
 
Den mest optimala förskole- och grundskoleorganisationen 
Förskolor med fyra till sex avdelningar är ur barn-, personal- och ekonomisynpunkt det mest 
effektiva. Då kan inte alla sex tätorter ha en förskola eftersom befolkningsunderlaget inte räck-
er till. Förskolor av denna storlek borde vara ett långsiktigt mål för att både kunna rekrytera 
och finansiera förskoleverksamheten. Förskolor bör ligga nära tillgång till kollektivtrafik. Detta 
är en stor omställning för kommunen och behöver utredas ytterligare om det ska genomföras. 
En lokalstrateg ihop med samhällsbyggnadskontoret har samlad kompetens för ett sådant 
uppdrag. 
Två grundskolor F-9 i stationsnära områden är ur ett elev-, personal- och ekonomisynpunkt 
det mest effektiva. På detta sätt får samtliga elever tillgång till specialsalar och slipper därmed 
att åka mellan skolor på värdefull undervisningstid. Elevhälsans personal – kuratorer, skolskö-
terskor, specialpedagoger och psykologer – kan få heltidstjänster och genomföra sitt uppdrag 
mera effektivt istället för att åka mellan skolor på värdefull arbetstid. Eleverna har då under 
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hela sin skoldag tillgång till elevhälsans personal. Dessutom kan skolskjutsningen på ett natur-
ligt sätt kopplas till kollektivtrafiken – till gagn för alla invånare i kommunen.  
 
Den nästbästa optimala förskoleorganisationen 2017-2022 
I dagsläget behålls nuvarande förskoleorganisation - med förbehållet att inflyttningen i Hem-
meslövsområdet kräver en ny förskola i området, samtidigt som antalet förskoleplatser 
centralt i Båstad kan minskas. Förslaget är att ta bort en tvåavdelnings förskola och 
bygga/hyra en fyraavdelnings förskola där barnfamiljerna flyttar in. 
Skogsbyns förskola i Förslöv inryms i inhyrda moduler och nybyggnation av en sexavdelnings 
förskola bör påbörjas omgående. 
Klockarebyns förskola i Västra Karup har en avdelning i en inhyrd modul. En tillbyggnad av 
förskolan bör planeras. Under tiden måste modulen vara kvar. 
Fiskebyns förskola i Torekov har en avdelning i en inhyrd modul. Innan beslut om en eventuell 
tillbyggnad måste samhällsplaneringen och utvecklingen noga följas. Modulen måste därför 
vara kvar ett tag till.  
Backabyns förskola i Grevie är kommunens minsta. Denna förskola och behovet av förskole-
platser måste utredas och kopplas till färdigställandet av detaljplaner i Grevie. Lokalmässigt är 
det den minst lämpliga förskolan.  
Inriktningsdokumentet för Båstad beaktas i framtida planering då det finns långtgående kon-
sekvenser för förskolans organisation. 
En investeringsplan arbetas fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4. 
 
Den nästbästa optimala förskoleorganisationen 2023-2027 
Förskolorna i Grevie och Torekov samt behovet av förskoleplatser i dessa två tätorter bedöms 
utifrån ett helhetsperspektiv på utvecklingen i de nämnda samhällen.  
En investeringsplan arbetas då fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4 samt uppdaterade kostnadsberäkningar. 
 
Den nästbästa optimala grundskoleorganisationen 2017-2022 
Nuvarande grundskoleorganisation ändras så att det i framtiden finns fyra F-6 skolor och två 
7-9 skolor. 
Västra Karups skola byggs till för att även rymma eleverna från Sandlyckeskolan i Torekov.  
Eleverna från Grevieområdet blir kvar på skolan i Västra Karup. Sandlyckeskolan i Torekov 
läggs ned när tillbyggnaden är färdigställd. 
Modulerna vid Östra Karups skola blir kvar och villan Lyan säljs då den är olämplig för under-
visning. Modulerna behövs under några år för att möte ökningen av elever när både Östra 
Karup och Hemmeslövsområdet byggs ut. Strandängsskolan F-6 kan i dagsläget inte ta emot 
flera elever.  
Samarbete med Laholms kommun om grundskoleplatser sätts igång för att möta behovet när 
inflyttningen i Hemmeslövsområdet tar fart.  
Inriktningsdokumentet för Båstad beaktas i framtida planering då det finns långtgående kon-
sekvenser för grundskolans organisation. 
En investeringsplan arbetas fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4. 
 
Den nästbästa optimala grundskoleorganisationen 2023-2027 
Beroende på hur utvecklingen och inflyttningen i de olika kommundelarna ser ut ses grundsko-
leorganisationen över för att besluta om ytterligare tillbyggnader eller nybyggnationer.  
En investeringsplan arbetas då fram för hela perioden i enlighet med kostnadsberäkningarna i 
bilaga 4 samt uppdaterade kostnadsberäkningar. 
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Barnkonsekvensanalys  
Ja. 
 

Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att 

1. Ta till sig informationen i utredningen 
2. Skicka utredningen på remiss till samtliga partier i Kommunfullmäktige 
3. Begära in remissvaren senast 2016-08-30 
4. Återuppta ärendet på Utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-20   

 
 
 
 
 
Birgitte Dahlin  
Skolchef  
Barn & skola 
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BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Dnr •• ~.~J~~~-h~ 
~-----------~A_d_r-es-s ---------.. -... -----. .. :f/~~J?. .:: .. S:.S?.2 
SKOLPLIKTSANMÄLAN FRÅN STRANDÄNGSSKOLAN BÅSTAD KOMMUN 

Elevens namn och personnummer 

Vårdnadshavares namn (2) Adress 

Telefon och e-post 

2. Elevens frånvaro (bifoga frånvarorapporter)i % 
16,8 % de senaste 3 veckorna (efter möte med 

3. Utredning om vad frånvaron beror på(skriv i fältet eller bifoga utredning): 

0,3 % anmäld frånvaro 

16,5 % oanmäld frånvaro 

Anmäld frånvaro 

Hemgång under dagen när känt sig sjuk och då meddelat lärare 

Oanmäld frånvaro 

Morgon trött (missar många läsningar som ligger direkt på morgonen, 8.10 -
8.25) 

Vissa ämnen har högre frånvaro (t.ex. Matematik, SvA och Eng) 

I övrigt är anledningarna oklara och det har varit svårt att få tydliga besked 

4. Har vårdnadshavaren fullgjort sina skyldigheter för att få eleven till skolan enligt 
skolans uppfattning? Vad saknas ev.? 

Det har inte gått att kontakta vårdnadshavare eftersom de telefonnummer som uppgetts 
till skolan inte längre är i bruk. Däremot gjordes överenskommelser under ett möte före 
påsklovet där hemmet informerades om ansvaret att få - till skolan. Detta kan inte 
sägas ha uppfyllts eftersom- fortsatt konsekvent~äsningen på morgonen 
och avviker från skoldagen nan n tagit slut. 

Kan också kopplas ihop med morgontröttheten och att- har svårt att komma upp 
på morgonen (kommer inte iväg till skolan i tid). 
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5. Vilka åtgärder har skolan vidtagit för att eleven ska få undervisning? 

Pratat med eleven om den höga frånvaron och vad den kan leda till på sikt dvs. 
färre godkända ämnen och svårigheter inför gymnasiet 

Pratat med SYV om gymnasiet och vad som krävs för att komma in på olika 
linjer 

Kommit överens med . om att till en början enbart komma till 
idrottslektionerna utan a e a för att se hur det är 

Ändrat lektioner för att, om möjligt, täcka in fler godkända betyg (följer inte 
klassen i bild utan har musik istället) 

Pratat med - pappa i ett möte innan påsklovet men också tidigare under 
utvecklingssamtal och på telefon 

Orosanmälan inskickad då vi ej har kunnat få tag i vårdnadshavare (var 
utomlands) 

Extra matte för att kunna klara betyg i ämnet på läxhjälp och kunna arbeta med 
det på Sv /Eng lektionerna. 

6. Vilka åtgärder återstår som inte har vidtagits? 

Samtal/möte med föräldrar,- rektor och mentor. 
Orosanmälan kring den låga narvaron. 

~ (Jttr'---
Eva Hugosson, re~r 

0431 - 77137 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse U ... , 
1 

cioJ 
0 

ll;: _ 
l'-J 0 00 ; 2.o1~ -

Datum: f, ~ 0'12-1-
Handläggare: Henrik Wagersten 
Dnr: 

Till: Barn och utbildningsnämnden 

Tillägg i delegationsordningen för utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

C\CO 

Utbildningsnämnden beslutar att Utredare/skolexpert på nämndens vägnar har på dele
gation att avge yttrande till Skolinspektionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Utredare/skolexpert utreder och skriver svar, på huvudmannens vägnar i yttranden som krävs 
in från Skolinspektionen. Behov av att formalisera detta genom en delegation enligt delegat
ionsordningen föreligger. 

Bakgrund 
Skolinspektionsärenden inkommer med jämna mellanrum med anledning av anmälningar 
kring kränkningsärenden och behov av särskilt stöd. För att underlätta handläggning av dessa 
ärenden är det av vikt att utredare/skolexpert får representera huvudmannen i dessa frågor, 
utan att först i varje enskilt fall förankra det. 

Aktuellt 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

Verksamhet 

Ekonomi 

Barn konsekvensanalys 

Miljökonsekvensanalys 

Henrik Wagersten 
Utredare/ skolexpert 

Bilagor till tjänsteskrivelse: 

Samråd har skett med: 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180412\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2018-04-12. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Taina Virmalainen  

Dnr: UN 000117/2018 – 900 
 
 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, utbild-
ningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kom-
mun, Utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin personuppgiftshantering till 
den nya lagstiftningen. Det innebär att Utbildningsnämnden ska fatta beslut om instruktioner 
om hantering av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-
stiftningen. 
 
Aktuellt 

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser 
nämndens verksamhet. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom nämndens verksamhet. Instruktionerna för hantering av personuppgifter antas och kan 
ändras av Utbildningsnämnden. 
 
Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och Utbildningsnämnden ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs 
under ansvaret.  
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelser:  
Instruktion för hantering av personuppgifter  
 
Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 
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Utbildningsnämnden 
Antagen av Utbildningsnämnden 2018-05 

 
 
 

 

Instruktion för hantering av personuppgifter 
 
Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord-
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 
 
Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet.  
 
Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person-
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data-
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen.  
 
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit fram 
denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på bestäm-
melserna i lagstiftningen.   
 
 
Personuppgiftsansvariges ansvar 
Utbildningsnämndens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs bl.a 
genom att: 
 

 Utse dataskyddsombud för Utbildningsnämnden. 
 

 Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet. 
 

 Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 
 

 Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
inkl. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

 
 Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på-

börjas. 
 

 Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 
 

 Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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 Säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per-
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

 
 Säkerställa att granskning sker av personuppgiftsbiträden. 

 
 Säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

 
 Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 

bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till-
synsmyndigheten. 
 

 Säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till Utbildningsnämnden samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till till-
synsmyndigheten. 

 
 
Ansvarig för dataskyddsfrågor i Utbildningsnämndens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person-
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i GDPR-manager, såväl som uppda-
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet.  
 
 
Utbildningsnämndens dataskyddsombud 
Utbildningsnämnden ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Denna person 
ska inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen ska 
utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om lag-
stiftning och praxis gällande dataskydd.  
 
Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn-
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data-
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
  
Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 
 

 Informera och ge råd till Utbildningsnämnden och anställda om skyldigheterna enligt 
gällande lag. 

 
 Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 

information, utbildning och granskning. 
 

 Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 
 

 Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 
 

 Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per-
sonuppgifter 

 

 Vara kontaktperson till den registrerade 
 
 
 
 

172



 
 

 

3 (7) 

 

Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som Utbildningsnämndens verksamheter hanterar ska 
knytas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig 
grund (se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grund-
läggande principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgif-
ter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp-
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris-
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp-
rättas. 
 
Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 
 

 Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera.  

 

 Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

 

 Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante-
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

 

 Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet. 
 

 Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

 

 Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti-
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in-
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

 

 Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

 

 Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd-
vändigt. 

 

 Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 
 

 Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 
 

 Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgiftsbehand-
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Utbildningsnämnden ska föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. I Bå-
stads kommun används GDPR Manager.  
 
 
Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för Ut-
bildningsnämndens räkning, ett s.k. personuppgiftsbiträde, ska ett personbiträdesavtal teck-
nas. Vid anlitandet av ett personuppgiftsbiträde ska säkerställas att denne kan ge tillräckliga 
garantier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardavtal 
kommer finnas tillgänglig för vägledning.  
 
 
Säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. Säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets- 
klassningar och riskanalyser. 
 
Säkerhet utgörs av: 
 

 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 
- att säkerställandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 

initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
- säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 

1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi-
sering eller kryptering 

- säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä-
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik-
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 för e-legitimation 

- nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts-
mimimering och åtkomstbegränsning 

 

 Införande och tillämpning av rutiner för att: 
- Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt-

gärder 
- Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
- Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
- Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

 
 
Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv-
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt.  
 
 
Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättigheter: 
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 Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

 

 Ändamålsbegränsning – Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända-
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

 

 Uppgiftsminimering - Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända-
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

 

 Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär-
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

 

 Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

 

 Integritet och konfidentialitet – Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada.  

 
 
Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

 Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen.  
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person-

uppgiftsansvarige har. 
 

 Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre-
rade eller annan fysisk person. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
 
 
Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli-
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet-
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.  
 
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

 Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika ända-
mål 
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 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per-
sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 

 
 Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 

sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 
 

 Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

 
 Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 

är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

 
 
Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
Rätt till insyn 

 Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe-
griplig 

 
 Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig-

heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få. Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

 
 Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 

är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person-
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

 
När information samlas in 

 När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in-
formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu-
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke.  
 

 Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in-
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person-
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten.  
 

 Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 

 

 Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva-
rige. 
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Tillgång till personuppgifter 
 Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 

dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp-
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet.  

 
 Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person-

uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre-
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat. 

 
 Sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 

tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text. Do-
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år.  

 
Rätt till rättelse, radering och begränsning 

 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 
rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål.  

 
 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 

(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

 
 Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be-

stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva-
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta-
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad.   

 
Rätt till dataportabilitet 

 Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 
att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

 
Rätt att göra invändningar 

 Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut-
gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg-
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif-
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in-
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv-
ning eller som en del av myndighets uppgift 

 
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

 Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 
av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

 
 Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 
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Datum: 2018-04-12 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Taina Virmalainen  

Dnr: UN 000118/2018 – 900 
 
 
 

Beslut om dataskyddsombud, utbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Utbildningsnämnden utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud  

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data-
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 
 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen.   
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom-
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt.  
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018.  
 
Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla-
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp-
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap-
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även nämndens kontaktperson 
gentemot både tillsynsmyndigheten och för registrerade personer för frågor som rör behand-
ling av personuppgifter. 
 
Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förbe-
redelserna och förslaget är att om att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunsty-
relsen och samtliga nämnder. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som dataskydds-
ombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 
 
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
 

178



 
 

 

2 (2) 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist 
 
Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 
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Datum : 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut individ och familj, 2018-02-23 – 2018-03-25  
Delegationsbeslut individ och familj, 2018-03-26 – 2018-04-22 
Delegationsbeslut Akademi Båstad, 2018-04-25  
Delegationsbeslut Barn och skola, 2018-04-30 
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Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -04- 2 5 
onr.\J .... .. o.~o.3/ 
...... S-: .. Q .. ~ .. ~ .. ::.so. '1 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-03-26-2018-04-22 

181



Beslutsdatum 

2018-03-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-26 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-27 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-03-27 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-03-28 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-03-28 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-03-28 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-29 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180326 - 20180422 
Organisation: 

Underniyåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria I varsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 520,00 

1 246,00 

550,00 

Sida2/12 
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Besluts datum 

2018-03-29 

2018-03-29 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-04-23 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

FRBeslut inleda utredning FB 6:19 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

OrganjsatiQD" 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20180326 - 20180422 Beslutsfattare· 

Personnummer" * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Ulrik Saurell 

Anna Berg 

Anna Laurell 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 791,00 

Sida 3 I 12 
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Besluts datum 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-03 

2018-04-04 

2018-04-04 

2018-04-04 

2018-04-04 

2018-04-04 

2018-04-04 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 §bifall 

Organisation· 

Undemjvåer· 

Handläggare· 

20180326 - 20180422 Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer * 

2018-04-23 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Rose-Marie Paulsson 

Socialnämnd 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

PiaÅstrand 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 4 I 12 
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Beslutsdatum 

2018-04-05 FR Faderskapsbelcräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-04-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-05 BoU Utredningskostnad 

2018-04-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-05 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-04-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-04-05 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Uryalsparametrar; 20180326 - 20180422 
Organisation-

Undemjvåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-04-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Maria Ivarsson 

Uivalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

48 980,00 

50 229,00 

58 550,00 

500,00 

1 150,00 

1 800,00 

7 998,00 

Sida 5 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-04-06 

2018-04-06 

2018-04-09 

2018-04-09 

2018-04-10 

2018-04-10 

2018-04-10 

2018-04-10 

2018-04-10 

Urvalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-04-23 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda utredning yttrande vårdnhav/förm 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Utredningskostnad 

20180326 - 20180422 
Organisation: 

Undemjvåer: 

Handläggare· 

Beslutsfattare· 

Qifill.k 

~ 

Personnummer· * 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Annelie Zerman 

500,00 
Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

47 275,00 
Linda Hedman 

47 275,00 
Linda Hedman 

3 640,00 
Linda Hedman 

59 360,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 6 I 12 
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Beslutsdatum 

2018-04-10 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

Urvalsparametrar: 

Vu:x Beslut Boende, tillfälligt 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare: 

20180326 - 20180422 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 940,00 

6 650,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 7 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-11 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

Urva!sparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Övr Institutionsplac 4 kap 1 § vårdkostnad 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20180326 - 20180422 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Nicolina Carlsson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

34 510,00 

70 840,00 

68 600,00 

70 840,00 

Sida 8 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

2018-04-12 

Urva lspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180326 - 20180422 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

2018-04-23 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

3 147,00 
Rose-Marie Paulsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 9 / 12 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Beslutsdatum 

2018-04-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-04-13 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-04-13 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-04-16 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-04-16 BoU Intern Öppenvård bifall 

2018-04-16 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-04-16 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-04-17 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-04-17 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar: 20180326 - 20180422 Beslutsfattare· 

OrganisatioP" 

Undemivåer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 950,00 

6 550,00 

Sida 10I12 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Beslutsdatum A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2018-04-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Maria Ivarsson 

2018-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall Arbetshinder, sociala skäl 6 650,00 
Anna Berg 

2018-04-18 Vux Beslut Andrahandskontrakt 
Linda Hedman 

2018-04-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 1 257,00 
Linda Tilhnan Åkerbjehn 

2018-04-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Maria Ivarsson 

2018-04-18 Vux Råd och stöd insats soc sekr bifall 
Nicolina Carlsson 

2018-04-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

2018-04-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 700,00 
Anna Berg 

2018-04-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall Arbetshinder, sociala skäl 5 055,00 
Anna Berg 

Urvalsparametrar: 20180326 - 20180422 Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 11/ 12 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: Personnummer: * 
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Beslutsdatum 

2018-04-19 

2018-04-19 

2018-04-19 

2018-04-20 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Övr kostnad stöd.insats bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare: 

20180326 - 20180422 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-04-23 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

974,00 

2 420,00 

180,00 

Sida 12 I 12 
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Delegationsbeslut 

B.t\STADS KOMMUN 
Ufuildr:ingsnämnden 

2018 -03- 2 9 
Dnr.U..~ . .9.9.~.~;/ 

~coo2.2l.~:::-.. :'.J.Q:L .. 

Individ och fami lj Båstads kommun 

2018-02-23-2018-03-25 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-23 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-02-23 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-26 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning . 

2018-02-26 BoU Kontaktp/-familj 4 kap § 1 bifall 

2018-02-27 BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

2018-02-28 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-02-28 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalspararnetrar: Period: 20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Organisation· .Qmk 

Underniyåer ~ 

Handläggare: Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Anna Laurell 

Gilla Törhagen Sköld 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Helen Johansson 

Nicolina Carlsson 

Ivona Widen 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 539,00 

1154,00 

Sida 1I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-02-28 

2018-02-28 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-01 

2018-03-02 

2018-03-02 

Uryalsuarametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall. 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

PR Beslut inleda utredningFB 6:19 

Period: 

Ornanjsatioil' 

Undemiyäer. 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Wl!k;, 

~ 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

AnnaLaurell 

Anna Laurell 

Helen Johansson 

J osephin Brecht 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

126 000,00 

89 460,00 

Sida2I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-02 

2018-03-02 

2018-03-02 

2018-03-02 

2018-03-02 

2018-03-04 

2018-03-05 

2018-03-05 

2018-03-05 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslut 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FRBeslut inleda utredning FB 6:19 

FRBeslut inleda utredning FB 6:19 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL avslutas 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period· 

Organisation" 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Qifil\k;. 

~ 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

Beviljat Avslags belopp 

3 290,00 

3 100,00 

Sida 3I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-05 

2018-03-05 

2018-03-05 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

Bo U Beslut enl 11 kap § § 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut om. drogtest 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

BoU Övervägande om. fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om. fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Period: 

Ornanisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Qmk:. 

~ 

Personnummer 

2018-03-26 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

65 800,00 

47 275,00 

Sida 4I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-06 

2018-03-08 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

BoU LVU Hemlig vistelseort enl 14 § 2 p 

BoULVUUmgängesbegränsning enl 14 § 1 p 

BoU L VU Vård enl 2 §miljö avslutas 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL ·bifall 

BoU LVU Vård enl 2 §miljö avslutas 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

002.d;. 

Organjsatjoff 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Qmk. 

Beslut: 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Cecilia Svensson 

Urvalsdahim = Beslutsdatum 

Beviljat 

Sida 5I11 
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Beslutsdatum 

AYfillr 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-08 

2018-03-09 

2018-03-12 

2018-03-13 

2018-03-14 

2018-03-14 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista . 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslut 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 §bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

~ 20180223 - 20180325 Beslutsfattare· 

Organisation- .Qmk;. 

Undemiväer- Beslut· 

Handläggare: Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

57 470,00 

59 030,00 

59 030,00 

6 550,00 

Sida6111 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslut 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

hri24;. 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

AnnaLaurell 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2310,00 

6 650,00 

42 700,00 

42 700,00 

52 400,00 

45 489,00 

45 489,00 

Sida 7/11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-15 

2018-03-15 

2018-03-15 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap § § 1,2 SoL 

Bo U Förlängning av utredningstid enl 11 kap § § 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

BoU Förlängning av utredningstid enl 11 kap §§ 1,2 SoL 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap §§ 1,2 SoL med åtgärd 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

~ 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

20180223 - 20180325 Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer: 

2018-03-26 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

53 860,00 

Sida 8I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-16 

2018-03-16 

2018-03-16 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslut 

BoU Övrigt yttrande avges 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

BoU Utredningskostnad 

Period: 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Beslutsfattare· 

Qmk. 

l2filM;. 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

PiaAstrand 

PiaAstrand 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

4 950,00 

6 650,00 

4 732,00 

68 610,00 

55 650,00 

Sida 9 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-19 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

2018-03-20 

Urvalsparametrar 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vu:x Utredningskostnad mm 

Vux Kostnader i utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

~ 

Organisation

Undemjvåer 

Handläggare: 

20180223 - 20180325 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qmik:. 

~ 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum 

Beviljat 

1 800,00 

850,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

2 947,00 

3 147,00 

3 147,00 

Besluts datum Sida 10 / 11 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-20 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-21 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-21 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-21 Vux Övr Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: ~ 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Underniyåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

mM:. 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

99 045,00 

33 320,00 

5 125,00 

Sida 11/ 11 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-23 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-02-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Undernjvåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare-

~ 

Beslut· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

4 637,33 

200,00 

Sida 1I18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: Period· 20180223 - 20180325 
Organisation-

Undernivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Orsak 

~ 

Personnummer' * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

6 764,00 

1 303,00 

1 515,00 

Sida 2 / 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-02-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-02-26 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-02-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-02-27 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: ~ 20180223 

Organisation· 

Undernjvåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-03-26 

- 20180325 Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

900,00 

Sida3I18 

207



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-02-27 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-27 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2018-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-02-27 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalspararnetrar: Period: 20180223 - 20180325 

Organisation-

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

.Qruk. 

Beslut' 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Beviliat Avslags belopp 

3 477,00 

700,00 

3 982,00 

Sida 4 / 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-02-28 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-01 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-01 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-03-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-01 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-01 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-03-01 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-01 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Undernivåer· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Besluts datum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 800,00 

1 605,00 

9 922,00 

10 183,00 

11 057,00 

Sida5/18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-01 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-01 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-01 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-01 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-02 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar; ~ 20180223 - 20180325 
Organisation-

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

10 212,00 

722,00 

10 702,00 

2 000,00 

Sida 6 / 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-05 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-06 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-06 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-06 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2018-03-06 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-06 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 - 20180325 

Organisation' 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak' 

Beslut· 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Annelie Zerman 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

Beviljat Avslags belopp 
I 

I 

6 480,00 

14 000,00 

1 800,00 

123 200,00 

Sida 7 I 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-06 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-06 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-03-06 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-06 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-07 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: ~ 20180223 - 20180325 
Organisation-

Undernivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer: * 

2018-03-26 

Orsak Beviljat Avslags belo1212 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 3 767,00 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 1 126,00 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 1 345,00 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Besluts datum Sida8/18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-07 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-09 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 . 20180325 
Organisation" 

Undernivåer. 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Qifillk. 

Beslut· 

Personnummec * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-ing< 
Anna Berg 

Helen Johansson 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Pension otillräcldig 2017 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbeJooo 

373,00 

7 982,00 

795,00 

Sida9/18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-03-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-12 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-13 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-03-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: mirui;. 20180223 - 20180325 

Organisation-

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Akut/Tillfälligt behov, utan försi 
Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

5 779,00 

3 915,00 

2 505,00 

Sida 10 / 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-03-13 

2018-03-13 

2018-03-13 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

2018-03-14 

Urvalsparametrar; 

Beslut 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Kostnader i utredning 

~ 20180223 - 20180325 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare· 

Qmk 

Beslut 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

12 387,00 

9 450,00 

2 068,00 

7 425,00 

880,00 

Sida 11I18 
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Besluts datum Beslut 

Avser 

2018-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-15 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 • 20180325 

Organisation: 

Undernivåer; 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut' 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Väntar på etableringsersättning '. 
Per-Martin Boklund 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat Avslags belopp 

1 531,00 

7 338,00 

2 138,00 

Sida 12 I 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-19 Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

2018-03-19 Vux Intern öppenvård bifall 

2018-03-19 Vux Utredningskostnad mm 

2018-03-19 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-03-19 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-19 Vux Kostnader i utredning 

Urvalsparametrar: ~ 20180223 - 20180325 

Organisatioff 

Undemiyåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut: 

Personnummer * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1245,00 

1 515,00 

500,00 

500,00 

1 800,00 

Sida 13 I 18 

217



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-19 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-19 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-19 Vux Kostnader i utredning 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urva !spara metrar: Period· 20180223 - 20180325 
Organisation-

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut" 

Personnummer * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

1 300,00 

1 800,00 

2 450,00 

7 079,00 

Sida 14 / 18 
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Beslutsdaturn Beslut 

Avser 

2018-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-20 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-20 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Urvalsparametrnr: miill!;. 20180223 - 20180325 
Organisation" 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer· * 

2018-03-26 

Orsak 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

33 243,00 

15 702,00 

10 545,00 

Sida 15 I 18 
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Besluts datum Beslut 

Avser 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-21 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-03-21 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Urvalsparametrar; Period· 20180223 - 20180325 
Organisation-

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-03-26 

Beslutsfattare: 

.Qruk. 

Beslut· 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Uryalsdatum = Beslutsdaturn 

Beviljat 

253,00 

1 701,00 

4 198,00 

2 803,00 

Sida 16 I 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-22 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-03-22 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Urvalsparametrar: Period: 20180223 - 20180325 
Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 

2018-03-26. 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

6 814,00 

1 430,00 

Sida 17/18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-03-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-03-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20180223 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-03-26 

- 20180325 Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut" 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatmn = B eslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

12 222,00 

Sida 18 I 18 
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Delegationsbeslut 
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-

- --
- -

Diarienr Ärendebeskrivning Beslut Delegat 
- -

Lagrum -
--I. 

• -

t I - -- . -
- -

U081 2018-03-26 18 Antagen GYF7:8 Beviljad Ulrika Krämer 
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Datum 

Namnförtydligande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-04-23, godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 
 
 
 
Bildning och arbete    Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson, t.f skol-

chef  
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg för utbildningsnämnden, 2018-04-23 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2018-04-23 
 

 

       

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-datum 
(*2) 

KS 2014-05-07, § 116 
Hållbar och optimal för-
skole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(f.d vårdnadshavarenkät 
2014) 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av fyra olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen 
till KS  
 
Optimal förskoleorganisation – information UN 2017-11-07 återkoppling 
från förvaltningen utifrån förutsättningar och kostnader för följande:  
Fiskebyns förskola i Torekov, Klockarebyns förskola i Västra Karup, Backa-
byns förskola i Grevie, Malens förskola i Båstad, Päronbyns-, Äppelbyns och 
Malens förskolor i Båstad.  
 

Skolchef    

UN 2016-01-19, § 9 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
000013/ 
2016-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennisför-
bundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis. 

2. Därefter ansöka hos skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning. 

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

UN 2017-11-07, § 94 
Granskning av utbild-
ningsnämnden avseende 
elevhälsan  

UN 
000245/ 
2017-600 

1. Godkänna den plan i fyra punkter som Barn och skola framställt under 

”aktuellt” och som svarar mot de fyra punkter som revisorerna framlagt: 

1) Den systematiska uppföljningen av elevhälsan ska ingå i det systema-

tiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolorna och läggas in i blanketten för SKA-

planen. På respektive skolenhet utvärderar och analyserar elevhälsoteamet 

de insatser (särskilt stöd) som man haft på enheterna. Utifrån analyserna 

kan man sedan se om det är något speciellt man kan ha behov av såsom 

fortbildning/kompetensutveckling eller andra satsningar för såväl elevhäl-

sans personal som för skolans. Dessa skall redovisas för ledningsgruppen 

under maj/ juni 2018. Analysen matchas med den statistik över hur Stöd 

och utvecklings enhetens (STUs) resurser har använts. 

 

2) Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst 

utifrån antalet elever men hänsyn tas också till antalet skolenheter som 

ingår i ett uppdrag. Även denna redovisning kan ingå i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Nyckeltalen redovisas förslagsvis en gång/år t.ex. på vår-

terminen utifrån prognos om elevantal.  

UN har gett PWC i uppdrag att genomlysa skolpengen, vilket kan rendera i 

att man kan behöva ta hänsyn till de socioekonomiska faktorerna. Barn och 

skola kommer även att arbeta med ett nytt projekt för jämlikt lärande med 

verksamhetsutveckling på organisations-, klass- och individnivå genom att 

stärka det pedagogiska ledarskapet för rektorer och pedagoger för att 

skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

 

3) Ledningsgruppen för Barn och skola har utsett en arbetsgrupp bestå-

ende av rektorer, förskole- och grundskoleutvecklare, chefen för STU, 

skopsykolog och skolexpert för att arbeta fram förslag på hur vi kan möta 

de behov som finns i verksamheterna. Vi har gjort studiebesök och arbetar 

nu med att sammanställa de intryck och de lärdomar vi gjort. Detta arbete 

skall presenteras för ledningsgruppen i januari 2018.  

 

 

Skolchef    

227



* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

4)Ledningsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete kring hanteringen 
av tilläggsbelopp. Vidare har PWC fått i uppdrag att göra en genomlysning 
av skolpengen. Merparten av budgeten för tilläggsbelopp ska in i pengen 
som efter genomlysningen ska resursfördelas mer effektivt och behovsan-
passat. STU ska ta över ansvaret för utdelning av tilläggsbelopp.  Ansökan 
om tilläggsbelopp ska enbart avse de barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd enligt reglerna i skollagen om tilläggsbelopp.  
 
2. Att under våren 2018 följa upp planen från Barn och skola.  
 

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-

trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till 

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-

skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-

förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  

Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-

förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-

naden för skolskjutsen. 

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska 

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

6. Revidera skolskjutsreglementet     

Utre-
dare/skol
expert 
samt T.f 
skolchef  

  

UN 2018-04-03, § 28  
Granskning av kommu-
nens hantering av arvo-
den och ersättningar till 
förtrondevalda  

UN 
000034/2
018-900 

Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som utbildnings-

nämnden kan genomföra baserat på granskningsrapporten.  

 

1) Utbildning 

I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänste-

personer inte är förtrogna med regelverket för ersättningar till förtroende-

valda. 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

Förslag på åtgärd 

Utbildningsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att 

upprätta en utbildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen 

för förtroendevalda och berörda tjänstepersoner. 

 

2) Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 

Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Utbildnings-

nämndens interna kontrollmoment för ersättningar tar fasta på om det är 

korrekt ersättning som utbetalats. Stickproverna i kommunrevisionens 

granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signaturer och beslut-

sattestering på ersättningsblanketterna. 

 

Förslag på åtgärd 

Utbildningsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrol-

len gällande arvoden ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så 

att yrkan om ersättning följer formalian. Det kan genomföras genom att 

lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att beslutsattest, 

signaturer, datum och övrigt är korrekt. 

 

Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig à 

jour med regelverket vid sitt granskningsmoment. 

 

UN 2018-04-03, § 29  
Systematiskt arbetsmiljö-

arbete 2018 – Barn och 

skola  

 

UN 
000110/2
018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas sen-

ast till kvartal 3. 

Skolchef    

UN 2018-04-03, § 30 
Systematiskt arbetsmiljö-
arbete 2018 – Bildning 
och arbete 

UN 
000113/2
018-600 

2. Åtgärdsplan med prioriteringar för arbetsmiljöarbete ska upprättas sen-

ast till kvartal 3. 

Bildnings-
chef  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum:  2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000005/2018 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges. 
 
 
1. Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av Malens förskola  
 
2. Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö gällande Malens förskola    
 
3. Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan av skolsituationen för elev vid Strandängs-
skolan   
 
4. Beslut om avstängning av elev på Strandängsskolan  
 
5. Beslut om politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen avseende kom-
munstyrelsens ansvarsområden 
 
6. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, 2018-04-15  
 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson, t.f skolchef 
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Therese Zetterström - Huvudmannens svar Malens förskola diarienummer 41-2018:1843 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Kopia: 

Hemik Wagersten 
skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se 
2018-03-2620:11 
Huvudmannens svar Malens förskola diarienummer 41-2018: 1843 

Helena Strid; Therese Zetterström; Margaretha Ekelund-Svensson 
Bifogade filer: Svar till skolinspektionen gällande Malens förskola.docx 

Hej! 

Här kommer Båstads kommuns svar enligt ärende: 

Skolinspektionens diarienummer 41-2018:1843 

Med vänlig hälsning 

Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Enhetschef modersmål 
Barn och skola 

IJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bas ta cl.se 
henrik.wagersten@bastad .se 
Direkt: 0431-776 56 
Växel: 0431 -770 00 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AB953EABASTAD-AD... 2018-03-27 
231



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-27 

Handläggare: Henrik Wagersten 

Till: Skolinspektionen 

Båstads kommuns diarienummer: UN000062/2018-600 

Skolinspektionens diarienummer 41-2018:1843 

Båstads kommuns utredning gällande Malens förskola i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Vårdnadshavare Sara Ekdahl har anmält Båstads kommun med anledning av barns situation 
vid Malens förskola, eftersom förskolans 5 åringar ska flyttas till en nystartad avdelning i andra 
lokaler för att ge plats åt nya barn som står i kö. Beslutet anses vara fel då Sara anser att avtal 
föreligger mellan henne och kommunen och att inte kommunen tagit hänsyn till barnens bästa. 

UTREDNING 
Utredningen bygger på kommunikation med skolchef, tf skolchef, förskoleutvecklare, 
förskolechef Skolinspektionsanmälan och telefonsamtal med vårdnadshavare, samt tillsyn i 
den nya avdelningens lokaler. 

Redogörelse: 
Akut brist på förskoleplats har uppkommit i Båstads kommun och flera vårdnadshavare 
riskerar att inte deras barn får plats inom garantitiden för sina barn, då det är fullt på 
förskolorna i hela kommunen. Samtidigt pågår ett ärende från Miljö och hälsa i Båstads 
kommun med anledning av dålig luftmiljö i Malens förskola, där Malens förskola senast under 
sommaren 2018 behöver byta ventilation för att uppfylla kraven på god ventilation. 
Anpassningar i verksamheten har behövt göras på Malens förskola för att minska barnens 
exponering av dålig luftmiljö i lokalerna. Efter beslut från kommunstyrelsen har tjänstemän i 
Båstads kommun fått i uppdrag att ordna platser inom befintligt lokalbestånd för att lösa 
uppkommen problematik. Efter genomgång av olika lokaler har framkommit att endast en 
nyrenoverad skollokal på en skola centralt belägen i Båstad, 1 km ifrån Malens förskola 
uppfyller de krav som kan ställas på en lokal som ska användas för förskolebarn. 

Beslut att använda dessa lokaler som en kortsiktig och tillfällig lösning har tagits av skolchef. 
Beslut har även fattats av skolchef att detta ska gälla 5 och 6 åringar. Valet att 5 och 6 åringar 
ska flytta till den nya avdelningen och inte kö barnen beror på att det är en tillfällig lösning och 
att färre anpassningar behöver göras i lokalerna då inget skötbord finns och ingen förvaring av 
exempelvis barnvagnar behövs. Valet bygger också på att det blir en homogen åldersgrupp som 
går tillsammans och att lokalerna inte skulle fungera bra för en bredare åldersblandad grupp 
(SkolL 8 § 8). Utemiljön är inte heller anpassad för yngre barn. Till detta kommer att de allra 
flesta av dessa barn ska börja förskoleklass på samma skola hösten 2018 och att förskolegång i 
dessa nya lokaler kan bli en del av övergången till förskoleklassen som de ska gå i 4 månader 
senare (SkolL 8 § 2). Då Malens förskola ändå behöver stängas under sommaren 2018 på 
grund av ventilations byte och flera 5- 6 åriga barn därför skulle ha behövt byta förskola eller 
gå i dessa nya lokaler ansågs det utifrån ett barnperspektiv vara bäst att de går i de nya 
lokalerna redan från 3 april. Då processen kring detta varit segdragen har vårdnadshavare på 
kort varsel fått reda på denna förändring. 

Tjänstemän har efter att beslutet blivit känt, haft ett möte med berörda vårdnadshavare och 
lyssnat på vårdnadshavarna och informerat om de nya lokalerna och konsekvenserna av 
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beslutet. De nya lokalerna har också kunnat besökas av vårdnadshavarna. 

Tillsyn har gjorts (26 mars 2018) inför att förskolan ska öppna enligt samma principer som när 
kommunen utövar tillsyn över fristående verksamhet. Detta för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för personal och en god förskolemiljö för barnen och för att tillse att inte lokalerna 
är sämre än de som godkänns för fristående verksamhet. Till denna nya förskoleavdelning har 
förskolechefen valt att sätta högre andel förskolepedagoger i förhållande till barnskötare än 
brukligt i kommunen och personal som barnen är trygga med sedan tidigare. 

I samtal med anmälaren påpekas främst att lokalytan inte är stor nog för det antal barn som 
ska gå i förskolan och att det inte finns en utemiljö i direkt anslutning till förskolan som håller 
måtten. 

Huvudmannens yttrande: 

Bedömningen görs att framförhållningen i Båstads kommun vad gäller nya lokaler för förskola 
är bristfällig, men att det under rådande omständigheter inte varit möjligt för kommunen att 
handla på annat sätt, för att kunna tillgodo se alla barns lika rätt till förskola i rätt tid (SkolL 8 
§§ 3,12, 14). 

Den nya förskoleavdelningens utformning, ventilation, skick, och tillgång på pedagogisk 
utrustning, samt kompetens hos förskolechef och personal är god. Även om ytan på lokalen 
inte är lika stor per barn som i barnets befintliga förskolelokal anses den fullt tillräcklig för att 
utbildningen efter skollagens krav kan genomföras på ett bra sätt (SkolL 8 § 2). 

Bedömning görs att avtal inte brutits. Sara har kvar sin förskoleplats för sitt barn. Det är en ny 
lokal, men den ligger under Malens förskola som Saras barn gått på hittills och den har samma 
förskolechef och delvis samma personal som tidigare och ligger 1 km från hittillsvarande 
förskola (SkolL 8 § 15). Utifrån ett barnperspektiv är det en viktig faktor att för barnen känd 
personal följer dem till den nya avdelningen. Det skapar trygghet och minskar stress hos 
barnen. 

Den skolgårdsmiljö som finns allra närmast kring den nya förskoleavdelningens är inte god då 
den inte avgränsad som en förskolegård brukar vara, men på hundra meters avstånd, inom 
skolområdet finns lågstadiets inramade skolgård med lekredskap. Ytterligare några hundra 
meter bort nära havet finns stora grönytor med lekplats. Bedömningen görs att förskolans 
personal både vad gäller kompetens och nivå på bemanning är kapabla att ha god pedagogisk 
uteverksamhet under dessa villkor för 5-6 åringar. 

Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert Båstads kommun 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

\JN Ow\ \yzo\ <6 - coo 
1 (5) 

Datum: 2018-04-10 

Handläggare: 

Henrik Wagersten 

Utredare/ skolexpert 

Till: Skolinspektionen 

Båstads kommuns diarienummer: UN000111/2018-600 

Skolinspektionens diarienummer Dnr 41-2018:2577 

Båstads kommuns utredning med anledning av anmälan om skolsituationen för elev vid 
Strandängsskolan i Båstads kommun 

Bakgrund 

1. Vid omdömesskrivandet inför utvecklingssamtal åk 7, 170216 framkom att eleven 
var i behov av stödåtgärder i form av extra anpassningar. Bedömningen då var dock 
att eleven skulle nå kunskapskraven i alla ämnen. Senare under vårterminen 
framkom dock att eleven riskerade att inte nå kunskapskraven i ett fåtal ämnen och 
var i behov av ytterligare anpassningar och i fler ämnen. Ytterligare anpassningar 
gjordes. 

2. Eleven har getts stöd i form av extra anpassningar. 

Eftersom klassen som eleven gick i under vårterminen 2017 (och fortfarande går i), 
var en klass med stort stöd behov gjordes en utredning och analys på gruppnivå, 
som klassens tre klassföreståndare tillsammans med specialpedagog och 
skolkurator genomförde. Utredningen visade att skolan behövde arbeta med 
klassen på tre fronter: 
a. hitta en gemensam struktur: 

- stängt klassrum under icke lektionstid 
- iPads används endast då pedagogen uppmanar till detta. 
- lektionsupplägg klistrad på tavlan enligt mall där alla undervisande lärare 
startar lektionen med att fylla i mallen 
- avsluta lektionen likartat genom att göra en muntligt sammanfattning 

b. jobba mer med eleverna som har behov av särskilt stöd: 
- arbeta med elevernas självinsikt enligt mall vid individuella mentorsträffar 
- utökad föräldrakontakt samt informera om att klassarbete påbörjats kring studiero 
c. förstärkningar: 
- extra resurser har satts in i Mu, SO, Sv, En, Ma 
- extra anpassningar för eleven: 

-igå ngsättn ingsh jä lp 
-hjälp att avsluta 
- individuellt anpassade uppgifter och material 
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- förtydligade instruktioner 
- förlängd inlämningstid vid redovisningar och förlängd tid vid prov 
- anpassade muntliga redovisningar (enskilt för läraren, spela in 
redovisningen på iPad enskilt} 
- läxläsningsstöd 

De extra anpassningarna genomfördes efter utvecklingssamtalet i mitten av 
vårterminen 2017. 

Därefter har de extra anpassningarna utökats och intensifierats i takt med att 
elevens behov har ökat. 

3. Elevens utredningsbehov har inte anmälts till rektor, eftersom lärarna gjorde 
bedömningen att elevens behov inte var större än att de skulle kunna tillgodoses 
genom extra anpassningar. 

4. Har ej framkommit förrän skolinspektionsanmälan förelåg 

5. Fram tills slutet av höstterminen 2017 har skolan gjort bedömningen att elevens 
behov kan tillgodoses genom extra anpassningar, men då en fortsatt nedåtgående 
utvecklingskurva identifierats, syntes ett behov av vidare utredning, som dessvärre 
försenades då mentorn blev sjukskriven. 

6. Från och med slutet av höstterminen 2017 har behoven ökat och blivit tydligare och 
därför har arbetet med de extra anpassningarna intensifierats. 

7. Utredning har nyligen påbörjats och pågår. 

8. Utredningen är inte klar. 

9. Nej. Utredningens resultat avvaktas. 

10. Uppföljning och utvärdering av de extra anpassningarna har genomförts vid 
utvecklingssamtal och under senare delen av höstterminen 2017 har en av mentor 
haft avstämningssamtal med eleven varje vecka för att bland annat hjälpa eleven 
med planering och struktur av elevens arbete. Vid samtalen la klassföreståndaren 
tillsammans med eleven upp en plan för nästkommande vecka. Eleven avslutade 
sitt språkval i spanska 5 dec 2017 och får därmed mer tid för andra ämnen 

Mot slutet av höstterminen 2017 skedde ett mentorsbyte, som då höll ett extra 
utvecklingssamtal med eleven och vårdnadshavaren. Därefter tog den nya mentorn 
över ansvaret för den individuella avstämningen med eleven varje vecka. 

Tyvärr blev mentorn sjukskriven en bit in på vårterminen 2018 och är fortfarande 
sjukskriven. Det stöd som mentorn utgjorde i form av hjälp med planering och 
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struktur övertogs då av en annan pedagog på skolan. Detta var något som både 
skola och vårdnadshavare bedömde vara viktigt för eleven. 

11. Eleven har deltagit vid utvecklingssamtal och de veckovisa avstämningar som 
genomförts enligt ovan fram till dess att mentorn blev sjukskriven. Innan dess 
gjorde mentor upp en plan för eleven tillsammans med eleven och elevens 
vårdnadshavare, med följande innehåll: 

- Regelbunden avstämning med mentor en gång/vecka med fokus på skolarbetet. 

- På Elevensvaltid får eleven stöd och hjälp med de ämnen där behoven är som 

störst (exempelvis NO-ämnena). 

- Byte från spanska till svensk/engelska {3 lekt/vecka). Mer tid till att arbeta med 

sina skolarbeten samt extra hjälp och stöttning. 

- Mer resurstid för eleven på Mu, Sv, En, SO och Ma. 

- Vid muntliga redovisningar ges möjlighet att redovisa i mindre grupp eller enskilt 

för läraren. 

- Genomtänkt klassrumsplacering- eleven sitter med kamrat som är 

studiemotiverad och arbetar bra på lektionerna. 

- Lärarna förvarar elevens mobiltelefon under lektionen. 

- Eleven rekommenderas någon idrottsaktivitet på fritiden, för att på så vis bygga 

upp mer energi och kraft även till skolarbetet. 

- eleven har inga hemläxor 

När mentor blev sjukskriven och eleven fick en annan resurs avböjde eleven kontakt 
med den nya pedagogen. Relation till eleven har vid flera tillfällen försökt etableras, 
men eleven har inte velat ta emot hjälpen vilket framfördes på senaste 
utvecklingssamtalet. Skolan försöker nu hitta andra lösningar för att dialog mellan 
elev och annan pedagog ska kunna påbörjas igen. 

12. Specialpedagog och skolkurator har varit engagerade utifrån elevens behov. Eleven 
har erbjudits samtal hos kurator, vilken eleven provade vid ett par tillfällen, men 
sedan avböjde. Även klassföreståndare har haft upprepad kontakt med både 
specialpedagog och skolkurator kring elevens behov och elevens extra 
anpassningar. 
Även skolsköterskan har efter kontakt med mamman lyft eleven i elevhälsoteamet 
och då bestämdes att eleven utöver de extra anpassningar eleven behövde, även 
skulle ha en träff med studie- och yrkesvägledaren, vilken genomfördes. 
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13. Åtgärdsprogram har ej upprättats ännu, men ska utarbetas när utredning är klar. 

14. Eleven har uttryckt sina åsikter för mentorer och skolkurator. Eleven har uttryckt att 
skolan är jobbig och att det är jobbigast att prata inför människor. Eleven har också 
uttryckt en uppgivenhet gällande sin egen förmåga och att det inte är lönt att 
anstränga sig. Denna bild delas inte av pedagogerna, utan de har påtalat för eleven 
att när eleven presterar utifrån sina förmågor, så finns inga större hinder att klara 
kunskapskraven. 

15. Elevens har god närvaro i skolan, men uppfattas ha svårt att prestera under 
lektioner om det inte finns individuellt stöd. Eleven uppfattas periodvis nedstämd 
och uppgiven av pedagogerna och vill fortfarande inte ta emot det stöd som 
resurspedagogen utgör. I klassen finns en extra resurs på alla lektioner, som eleven 
har tillgång till. Denna extra resurs gör individuell veckoplanering åt eleven och vid 
flera tillfällen i veckan har eleven möjlighet att tillsammans med resursen arbeta i 
mindre grupp på en del lektioner. 
Skolan har också försökt uppmuntra till fortsatt kontakt med skolkurator. 
I matematik gör läraren i matematik en individuell planering åt eleven inför varje 
lektion (cirka 5 uppgifter), men trots detta och upprepad igångsättningshjälp har 
eleven svårt att prestera på lektionerna. Eleven säger själv att hon har gett upp och 
gjorde det redan i årskurs 6 och säger också att det inte är lönt att försöka. 

De extra anpassningarna har utökats och intensifierats och utöver det som redan är 
beskrivna har eleven följande extra anpassningar: 

- placering i klassrummet (med bänkkamrat som förmodas kunna uppmuntra till 
skolarbete) 
- täta återkopplingar under lektionstid för att se hur eleven förstår och arbetar 
(eleven ber inte själv om hjälp) 
- pauser i arbetet 
- läxläsningshjälp två gånger per vecka 

Under vårterminen har klassen och eleven drabbats av flera lärarbyten och därmed 
har strukturer förändrats vilket varit negativt för eleven. 

Klassföreståndaren har tagit över mentorskapet för eleven. 

Skolan har börjat fundera kring vad det är som gör att eleven inte utnyttjar de 
förmågor som skolan upplever att eleven har, trots extra anpassningar. 

16. Skolan bedömer att eleven har förutsättningar att nå kunskapskraven i samtliga 
ämnen. Det som försvårar är att skolan har svårt att få eleven att tro på sin egen 
förmåga och att ta emot den hjälp i form av extra anpassningar som skolan försökt 
ge på olika sätt. Skolan försöker söka nya vägar för att få ledtrådar till hur skolan 
kan göra för att nå en högre måluppfyllelse för eleven. Eleven uttrycker själv att det 
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som eventuellt skulle kunna fungera är om det fanns möjlighet att sitta enskilt med 
en pedagog och som bara hjälpte henne. 

17. Elevens betyg- se bilaga i pdf-format 

18. Finns ej. 

Datum som ovan 

Henrik Wagersten 
Utredare/ skolexpert. 

Delegation på utredningsuppdrag föreligger från nämndsordförande i Utbildningsnämnden 
Helena Strid. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-17 

Handläggare: 
Henrik Wagersten 

Utredare/skolexpert 

Till: Förvaltningsrätten i Malmö 

Båstads kommuns diarienummer: UN000109/2018-600 

Svar målnr 2861-18 Domare 102 

Yttrande från Båstads kommun 

1 (2) 

Båstads kommun har på relativt kort varsel och som en tillfällig åtgärd blivit nödgad att starta 
en ny förskoleavdelning under Malens förskola. Detta med anledning av: 

1. brist på förskoleplatser och kommunens skyldighet att tillgodose alla barns lika rätt till 
förskola i rätt tid (SkolL 8 §§ 3,12,14) 

2. att ventilationen på Malens förskola inte uppfyller gällande krav med tanke på 
personbelastning och att ventilations byte därför måste genomföras senast sommaren 
2018 på den förskola som anmälarens barn tidigare gått på. 

Samma anmälare, har även anmält Båstads kommun till Skolinspektionen med anledning av 
flyttning av anmälarens barn till annan lokal. Detta ärende, dnr 41-2018:1843, har avlutats 
utan att åtgärder behöver genomföras från Båstads kommuns sida. 

1. "Brott mot avtalslagen" 
Bedömning görs att avtal inte brutits. Den förskoleplats som anmälare fått för sitt barn 
kvarstår. Förskolan har dock tillfälligt varit tvungen att starta en ny avdelning i en annan lokal. 
Förskolechef och delar av personalen är samma som tidigare. Lokalen ligger 1 km från den 
lokal som anmälare haft tidigare för sitt barn, vilket i högsta grad kan anses skäligt. (SkolL 8 
§15) 

2. "De nya lokalerna är olämpliga bland annat därför att de saknar utomhusgård" ... 
Anmälarens hänvisning till dom i Miljööverdomstolen målnr 4 7 40-10, (där domstolen hänvisar 
till Miljööverdomstolen målnr 4256-10 om buller och luftföroreningar kring mycket trafikerad 
väg i Uppsala) är inte tillämplig i detta fall då domen avser: 

1. en permanent förskola. 
2. att utomhusgård saknas helt 

Förskolans lokaler är inte permanenta utan tänkta att nyttjas mellan april-augusti 2018, tills 
förskoleklassen börjar. Fullgoda alternativ förelåg inte för annan lokalisering. Samtliga barn 
börjar i förskoleklass i augusti 2018 och nästan alla av barnen ska börja på den skola som den 
tillfälliga lokalen ligger på. En av poängerna med lokalisering är att övergången till 
förskoleklassen kan främjas på ett bättre sätt (SkolL 8 § 2) Den tillfälliga förskolelokalen ligger 
inom Strandängskolornas skolområde och är delvis avgränsat med staket, mot trafikerad väg 
och parkeringsplats. Dock utnyttjas inte området i omedelbar anslutning till själva 
förskolelokalen, utan barnen går inom skolområdet tillsammans med personal 100 meter bort 
till F-6 skolans godkända skolbyggnadsomgärdade lekplats, samt till lågfrekventerade 
lekplatser några hundra meter bort från skolområdet. Buller och dålig luftmiljö vid förskolans 
lokaler och vid lekplats på skolområdet och vid angränsande lekområden är inte ett problem. 
Tillgång till lämplig utemiljö föreligger därmed. 
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3. "Övriga skäl" 
Bedömning görs att lokalerna som är nyrenoverade och uppfyller kraven vad gäller ventilation 
och pedagogisk miljö. Ytterligare bullerdämpande material har dock behövt sättas in sedan 
verksamheten startades. Bedömning görs att den verksamhet som föreligger kan bedrivas 
enligt gällande skrivningar i skollagen (SkolL 8§2) och läroplanen för förskolan. Tillsyn har 
gjorts utifrån samma kriterier som görs vid etablering av fristående verksamhet, trots att 
verksamheten bara är av tillfällig karaktär. 
Stök upplevs inte av förskolans personal från högstadie- eller komvuxelever. 
Rökning förekommer inte längre då komvuxelever informerats om att det inte är tillåtet på 
skolområdet. 

Tidpunkt för beslutet: 
Den politiska processen kring beslut om tillfälliga lokaler har varit segdragen och beslut togs i 
nära anslutning till genomförandefasen av lokalflytt. Därför blev vårdnadshavare informerade 
om förändringen av lokalbyte på kort varsel. Dock har kommunens tjänstemän haft och har en 
dialog med vårdnadshavare för att fånga upp synpunkter och klagomål för att uppnå en så god 
arbetsmiljö som möjligt vid förskoleavdelningen. 

nrik Wagerste 
tredare/skolexpert 
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Beslut om avstängning i grundskolan (enligt skollagen 

[2010:800] 5 kap. 14-15 §§) 

Tid för avstängning 
Fr.o.m. 

2018-04-12 

Avstängningen avser 

IXI Hela utbildningen 

D Följande delar av utbildningen 

I A,g.,;lka '''" 

Bakgrund 

Datum 

2018-04-11 

Diarienummer 

UN 000128/2018-600 

T.o.m. 

2018-04-16 (om Prao inleds - avstängning t.o.m 13/4) 

Ange vad som har lett fram till beslutet om avstängning samt tidigare vidtagna åtgärder 

I har uppträtt på ett sätt som uppfattas som hotfullt mot annan elev och har inte åtlytt lärare och har 
därmed skapat oro, så att att studiero för övriga elever inte kunnat upprätthållas. Samtal med elev och 
familjehem 18-04-11 och elev, familjehem och mamma 18-04-12 har skett för att hitta vägar framåt. 

Motivering 

Ange varför det är nödvändigt att besluta om avstängning 

Skall 5 §§ 9, 10,14 Med tanke på andra elevers trygghet och studie ro. Utifrån utredning som gjorts genom 
intervjuer med elever och personal har detta beslut fattats. 

© JP lnfonet AB 2016-11-30, www.jp infonet.se 
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Kompensation 

Ange hur eleven ska kompenseras för den undervisning som denne går miste om under avstängningen 

Fokus på studier, med annan assistent, och deltagande i lovskola planeras, för at-m möjligt ska kunna få 
tillräckliga betyg för att vara behörig till gymnasiestudier. Dessa åtgärder gäller inte främst förlorade dagar 
utan den allmänna studiesituationen för eleven som har få godkända ämnen. 

Yttrande och information 

IXI Eleven och elevens vårdnadshavare har fått yttra sig innan detta beslut fattades. 

IXI j Socialnämnden har informerats om beslutet. 

Underskri · 

Namnförtydligande 

Henrik Wagersten 

Skollagen (2010:800) 5 kap. 

14 § f grundskolan, specialsko/an och sameskofan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om 

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 7 7 §§inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med hänsyn till 

elevens beteende, och 

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av 

avstängningen. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

1 S § Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en skyndsam utredning 

av vilka andra åtgärder som kan behövas. 

En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per 

kalenderhalvår. 

16 §Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 §ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle 

att yttra sig. 

Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om avstängning. Om eleven är under 

7 8 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 

Överklagandehänvisning 

Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslutet överklagas skriftligen. Tala 
om vilket beslut ni överklagar, varför ni anser att beslutet är oriktigt samt vilken ändring ni vill ha. 
Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
Överklagandet ska lämnas till den som fattat beslutet. 

© JP lnfonet AB 2016·11·30, www.jpinfonet.se 
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,ll1. BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 12 av 36 

Utbildnings nämnden 

KS § 90 Dnr KS 000028/2018 - 903 

2018 -04- 1 ) 
Dnr .. U.!':J .. Q.Q?..~ .i.::;,/ 
... :?.: .~ .. \ .r..~ .. G?.oo. 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

Beskrivning av ärendet Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har 
pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar 
behöver få vägledning och en bred politisk förankring genom en politisk 
styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med 
fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför beslut av de 
olika faserna i investeringsprocessen avseende ide- och förstudie, 
programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får också 
löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-03-29. 

Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att en politisk styrgrupp 
inrättas för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare till 
den politiska styrgruppen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-
24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola. 
Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika faserna 
för fastighetsinvesteringarna avseende ide- och förstudiefasen, programfasen, 
projekteringsfasen och genomförandefasen. Styrgruppen följer upp 
fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, tidplan och 
funktion. Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget av 
kommunfullmäktige. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Notering Styrgruppen ska utses i samband med dagens sammanträde. 

Yrkande Thomas Nerd (SJ och Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Thomas Andersson (L) : Välja samma ledamöter som i styrgrupp för Förslövs 
skola med ändring av Liberal ersättare till Birgitte Dahlin (L). 

Forts. på nästa sida. 

lusterandes si1maturer Utdral!sbestvrkande 

hfl {rj 
( 
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11~ BÅSTADS 
.(w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Beslut 

2018-04-04 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande avseende val av 
ledamöter och finner att styrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar i för- och 
grundskoleorganisationen. 

13 av 36 

2. Ledamöter och ersättare till den politiska styrgruppen utses i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola. 

3. Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika 
faserna för fastighetsinvesteringarna avseende ide- och förstudiefasen, 
programfasen, projekteringsfasen och genomförandefasen. 

4. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

5. Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget 
av kommunfullmäktige. 

6. Följande utses som ledamöter och ersättare i styrgruppen: 

Ledamöter: 
Helena Stridh (BP) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Ingela Stefansson (S) 
Uno Johansson (C) 
Thomas Andersson (L) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

usterandes si naturer 

Ersättare: 
Hans Grönkvist (BP) 
Carolin Gräbner (SD) 
Jessica Andersson (S) 
Ebba Krumlinde (C) 
Birgitte Dahlin (L) 
Kerstin Gustafsson (M) 

(}h/ 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-29 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000028/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i skolorganisationen: 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att en politisk styrgmpp inrättas för fastighetsinvesteringar 
i fl:lr- och grnndskoleorganisationen. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare till den politiska styrgruppen i enlig
het med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förs
lövs skola. 

Styrgruppens uppdrag beslutas av kommunstyrelsen och följer de olika faserna för fastighetsinvesteringarna 
avseende ide- och förstudiefasen, programfasen, projekteringsfasen och genomförandefasen. Styrgruppen föl
jer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, tidplan och funktion . 

Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvali
tet inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett fleiial uh·edningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation bar pågått en tid. 
Det f01isatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar behöver få vägledning och en bred politisk för
ankring genom en politisk styrgrupp. 
Med en politisk styrgrupp skulle det fo1isatta arbetet med fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som 
underlag inför beslut av de olika faserna i investeringsprocessen avseende ide- och förstudie, programhand
lingar, projektering och genomförande. 
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar avseende sta
tus, tidplan, ekonomi och funktion. 

Bakgrund 
Utredning med att ta fram en skolorganisation för att få en tidsenlig och likvärdig utbildning har pågått en tid. 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-13 att renovera skolan i Torekov, renovera och bygga till skolan i 
Västra Karup och bygga ny skola i Grevie. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6. 
Fyra alternativ av skolstrukturer på kommunens norra del har tagits fram och presenterats för utbildnings
nämnden med beslut att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för ett gemensamt möte i januari 2018 . 
Mötet var 2018-01-09 där alternativen presenterades. 

För att försäkra att behovet av fastighetsinvesteringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred poli
tisk förankring, behövs en politisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet. 

Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetssh·ateg som blir projektsamordnare. 
Projektsamordnaren organiserar och planerar styrgruppens möten. 

Ärendet återremitterades i KS 2018-03-07 med yrkande att definiera styrgruppens uppdrag och mandat. 

Fastighetsinvesteringarna planeras in i budgetprocessen och beslutas i olika faser. Fasernas är ide' - förstudie
fas, programfas, projekteringsfas och genomförandefas. 

245



2 (2) 

I ide' - och förstudiefasen beskrivs fastighetsinvesteringen med att översiktligt precisera behovet av investe
ringen och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. 
I programfasen konkretiseras omfattningen och ekonomin för fastighetsinvesteringen. 
I projekteringsfasen projekteras handlingar för upphandling av entreprenör. 
I genomförandefasen sker byggnationen av fastighetsinvesteringen. 

Styrgruppens uppdrag följer faserna för fastighetsinvesteringen. 
Styrgruppen har mandat att besluta om förändringar avseende omfattning och kvalitet i fastighetsinvesteringen. 
Förutsättning är att förändringen ryms inom den budget som är beslutad av kommunfullmäktige. 
Styrgruppen följer också upp fastighetsinvesteringens resultat och rådgör med projektsamordnaren inför kom
mande beslut i de olika faserna. 
Styrgrnppen följer också upp statusen kring fastighetsinvesteringen vad avser ekonomi, tidsplanering och 
funktion. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
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CT1] BÅSTADS 
M KOMMUN 
Barn &skola 
Barn- och skolkontoret 

BÅSTADS KOIVil\llUN 
Utbildningsnämnden 

2018 -04- 3 0 
Ul\J C:CöO~\/ Dnr ••..•.••••••...•..••••••••..•.• 

2.0\ 'jf - ~0<5 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2018-04-15 

;:;:;: Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola utgångsläge 
platser barn som ej 

platser ikö 3 nuläge börjat c 
:J 
QJ Båstad 0 

- Äppel byn 72 75 10 0 11 
Päron byn 34 31 4 0 5 
Malen 54 47 7 0 5 

Östra Karup 
Östra Karups 

90 83 8 0 2 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 53 11 0 5 

Torekov Fiske byn 46 43 5 0 2 

Grevie Backabyn 33 33 6 0 1 

Förslöv 0 
Skogs byn 108 (95) 95 6 7 7 
Ängs byn 54 52 7 0 0 

Pedagogisk 
10 5 1 4 0 

omsorg (2st) 

Summa förskola 555 517 65 11 38 

"T1 Utnyttjade Placerade ., 
Antal platser Lediga Antal barn ~ Område Förskola platser barn som ej 

QJ• utgångsläge platser ikö (1) nuläge börjat :J 
Cl. 

Båstad Montessori K 30 - 35 29 1 - 6 0 (1) 

- Grevie Backabusarna 20 - 24 20 0 - 4 0 

Montessori Ä 22 - 27 26 0 - 1 0 

Förslöv Montessori P 30 - 35 30 0 - 5 0 

Lyckohällan 30 - 35 37 0 - 0 0 

Summa förskola 132 - 156 142 1 - 16 0 

Köansvq,pig 
Margaretha Ekelund-Svensson 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2018-03-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 15maj 15 juni 25 aug. 
april 

Totalt platsantal 526 (539) 526 542 542 

Utnyttjade platser 497 506 517 

Lediga platser 30 20 11 

Kö (garantidatum) 74 83 38 

Platser som saknas 26 12 27 

15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola (Montessori, Backabusarna, Lyckohällan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15 maj 15 juni 25 aug. 15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

2012 146 K 105 K 106 K 106 K 108 
F 32 F 32 F 32 F 32 

2013 147 K 118 K 118 K 119 K 116 
F 24 F 24 F 25 F 28 

2014 135 K 102 K 103 K 106 K 108 
F 26 F 26 F 26 F 26 

2015 123 K 84 K 81 K 83 K 84 

F 32 F 32 F 32 F 32 

2016 138 K 76 K 86 K 87 K 89 
F 18 F 20 F 23 F 23 

2017 114 K 1 K 5 K 6 K 12 

F 0 F 0 F 1 F 1 

2018 42 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Wagersten  

Dnr: UN 000007/2018 – 600 
 
 

Anmälda kränkande behandlingar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom 
om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
 
 
Barn och skola  
Henrik Wagersten, utredare/skolexpert  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Östra Karups skola 
Anmälan av kränkande behandling – Östra Karups skola  
Anmälan av kränkande behandling – Östra Karups skola 
Anmälan av kränkande behandling - Förslövs skola 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling BASIAl?S t.~iJHVlUN 

Utb1ldn1ngsr;mnnden 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 ODOllDD" DDn • n ••D•• .......................... D 

Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3§10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 
Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Östra Karups skola 
Rektor/förskolechef 

Susanne Kaczmarek 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 

Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna} 

Datum 
2018-04-04 
2018-04-04 
2018-04-09 

0 Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

0 Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

0 Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna} 
D Utseende D Ekonomisk situation [g) Begåvning 

~ Övrigt nämligen: Könsord 

Händelsens uttryck: 

~ fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

~ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

~ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

Klockslag 
11.30 
18.00 

D Ålder 

D Kläder 

0 text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med mera) 

~ subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

O förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

1 (4) 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt [g) ej aktuellt 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Någon skulle låna en bok i biblioteket, någon säger något negativt om valet av bok. Elev blir ledsen, övriga elever 
ber om ursäkt. En som inte varit delaktig startar hämdaktion. Två större grupper bildas som kränker varandra. 
Skaderapport till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan: ID aktuellt [g) ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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ll(J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Rapportering av diskriminering/ 
1 (3) 

kränkande behandling BÅSTADS KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

Utbildningsnämnden 

. 2018 ~04~ 1 8 
Dnr.~J..~ ... ~.\.3..?/ 

26\ <t;- CoCD 11 11••··············· .. ···········•······ 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol·/förskoleenhet 

Östra Karups skola 
Rektor/förskolechef 

Susanne Kazcmarek 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2018-04-09 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2018-04-10 
Rapporterat till huvudman 2018-04-18 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning · 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

~ Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

D Övrigt nämligen: 

Händelsens uttryck: 

D fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

~ verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

~ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D Ålder 

D Kläder 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /Ipad, sociala medier med mera) 

~ subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt ~ 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skade rapport till Arbetsmi ljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt ~ 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 

ej aktuellt 

ej aktuellt 

( 
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UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Rapportering av diskriminerin~ MUN 
kränkande behandling B UlbTi~~~~nden 

1 (3) 

. 20\8 -04- ' 8 / 
onr.V..~ ... 9.SS?.\.3.); 2 o \ 8 -

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/ kränkande behandling 

a•••~•Q.9. .. 11 ••••••••••••••••••• 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/rörskoleenhet 

Östra Karups skola 
Rektor/förskolechef 

Susanne Kazcmarek 

Händelse Datum Klockslag 
Enheten har tagit del av händelsen 2018-04-09 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 2018-04-09 
Rapporterat till huvudman 2018-04-18 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck D Ålder 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

!2J Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning D Kläder 

!2J Övrigt nämligen: Ord som sårar, påpekat tillkortakommanden om den utsatta eleven 

Händelsens uttryck: 

D fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

!2J verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

!2J psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

!2J text- eller bildburna (ldotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier med mera) 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: ID aktuellt !2l 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

Skade rapport till Arbetsmi ljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt !2l 
Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (l indrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 

ej aktuellt 

ej aktuellt 

( 
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/lil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Rapportering av diskriminering/ 
kränkande behandling BÅSTADS ~<OMMUN 

Utbildningsnämnden 

Del 1 
Rektors/förskolechefs anmälan till huvudman Skoll kap 3 § 10 
Gällande: Trakasserier/kränkande behandling 

2018 -03- 2 8 
onr.U.N ... oro.~.~.5./ 
.... -:?..9..~.~=--~CT;? ..... 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman via epost: 
barnochskola@bastad.se 

Skol-/förskoleenhet 

Förslövs skola 
Rektor/förskolechef 

Camilla Persson 

Händelse 
Enheten har tagit del av händelsen 
Rektors/förskolechefs kännedom om händelsen 
Rapporterat till huvudman 

Bedömning av händelsen 
Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrunderna) 

Datum 
2018-03-16 
2018-03-16 
2018-03-23 

D Kön D Könsöverskridande identitet eller uttryck 

D Etnisk tillhörighet D Religion eller annan trosuppfattning 

D Funktionsnedsättning D Sexuell läggning 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrunderna) 

D Utseende D Ekonomisk situation D Begåvning 

Klockslag 
09.00 
10.00 
13.00 

D Ålder 

D Kläder 

1 (4) 

~ Övrigt nämligen: Vårdnadshavare till elev sökt upp annan elev för att samtala kring händelse eleverna em~ 

Händelsens uttryck: 

D fysisk (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

D verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dylikt) 

~ psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator /Ipad, sociala medier med mera) 

D subtila (i form av gester, kroppsspråk- eventuellt osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstör_t material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada, Båstads kommuns incidentrapport: I~ aktuellt D 
Kort beskrivning av händelseförlopp 

ej aktuellt 

Vårdnadshavare till annan elev kallar ut elev ur klassrummet under pågående slöjdlektion. Hon vill prata med 
elev utifrån att hon upplever sin egen dotter kränkt av elev. Elev springer iväg och låser in sig på toaletten. Vh 
står kvar utanför dörren när elev talar i telefon med sin mamma. När elev öppnar dörren och ser 
vårdnadshavaren springer elev ut ur skolan mot skogen. Skolans personal avvisar vårdnadshavaren från skolans 
område och pratar sedan med elev som kommer in i skolan igen. Skolledning och mentor kontaktas. Uppföljande 
möten med inblandade vårdnadshavare och elever utförs av mentor och skolledning. Vårdnadshavaren som sökt 
UDD elev informeras om besöksrutiner och får besöksförbud. 
Skaderapport till Arbetsm iljöverketLFörsäkringskassan: ID aktuellt ~ ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 
allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, mordhot) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum : 2018-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Margaretha Ekelund-Svensson  

Dnr: UN 000006/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 
1. Budgetuppföljning januari-mars 2018 – barn och skola, Ewa Rhodin-Nilsson och Jonas Ols-
son   
2. Åtgärder utifrån värdegrundsarbetet, Margaretha Ekelund-Svensson 
3. Avstängning av elever – åtgärdstrappa, Margaretha Ekelund-Svensson  
4. Information om läget i förskolorna, Birgitta Berséus 
5. Allmän information från barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson  
6. Allmän information från gymnasiet, Henrik Andersson 
7. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson  
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, bildningschef  Margaretha Ekelund-Svensson 

254



Förskolestruktur
Båstads kommun 

2018-04-03
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Torekov

Kommunala förskolor: 

Fiskebyn
Antal platser :
28 st + bef modul 18 

st=46 st

Västra Karup

Kommunala förskolor: 
Klockarebyn
Antal platser:
36 st + bef modul 18 st

= 54 st

Grevie

Kommunala förskolor:
Backabyn
Antal platser :
33-36 st

Fristående förskolor:
Antal platser:

Backabusarna: 20-24 

Montessori:55 st

Båstad

Kommunala förskolor:
Äppelbyn, Päronbyn, Malen
Antal platser:
Äppelbyn: 72 st
Päronbyn: 36 st
Malen: 36 st + 18st

Fristående förskolor:
Montessroi

Antal platser:30-35 st

Förslöv

Kommunala förskolor:
Skogsbyn, Ängsbyn

Antal platser 
Skogsbyn:108 st
Ängsbyn:54 st

Fristående förskolor:
Lyckehällan 30 st

Östra Karup

Kommunala förskolor:
Östra Karups förskola

Antal platser :90 st

Hemmeslöv

Kommunala förskolor:

Fristående förskolor:

Tuvelyckan 2019

Totalt antal platser
kommunala förskolor: 

529+18 (547)
PO:10

Totalt antal platser
fristående förskolor:

132-156 platser

256



Förskolestruktur - Nuläge

Här bor Båstads kommuns 1-5 åringar.
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Upptagningsområden

Förskolestruktur - Nuläge
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Upptagningsområden

Förskolestruktur - Nuläge
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Befolkningsprognos 2018-2023

Enligt SKL:s befolkningsprognosen kommer 
antalet barn mellan 1-5 år att öka med 145 barn 
mellan 2018-2023 

Beräknat födda barn 2018: 683 st

Beräknat födda barn 2023: 828 st

Detta tros dock vara beräknat i underkant. 
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Planerad byggnation 
Båstad/Hemmeslöv

• 2018 – 80 hyresrätter, 72 villor och 15 
bostadsrätter.

• 2019 – 66 hyresrätter, 91 villor/radhus och 
61 bostadsrätter.

• 2020 – 7 villor och 90 bostadsrätter.

• 2021 – 5 villor + ?

• 2022 – 40 bostadsrätter, 5 villor + ?
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Förslag planerad byggnation förskola 
Båstads kommun 2018-2023

• Västra Karup: Nybyggnation 6 avd förskola

• Förslöv: Tillbyggnad 1 avd Ängsbyn

• Båstad: Nybyggnad 8 avd förskola

• Hemmeslöv: Nybyggnad 6 avd förskola

• Östra Karup: Tillbyggnad 1 avd
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Lägenheter med väntat startbesked 2018-2028
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Båstad Privat Aktuell DP Tuvelyckan Hyresrätter 80      40     

Båstad Privat Aktuell DP Tuvelyckan Bostadsrätter   80  40     60  

Båstad Privat Aktuell DP Tuvelyckan Radhus        30    

Båstad Privat Aktuell DP Tuvelyckan Villor 15 16       30   

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 7           

Båstad Kommunal DP mot antagande Heden Hyresrätter  40          

Båstad Kommunal DP mot antagande Heden Bostadsrätter  40          

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 50 15 7 5 5 2 5     

Båstad Kommunal DP mot antagande Heden Radhus  60          

Båstad Privat DP mot antagande Tegelugnslyckan Bostadsrätter  10 10         

Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 15           

Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Okänt    10 60 30 20     

Båstad Privat DP mot granskning Tunet 1 Bostadsrätter  11          

Båstad Kommunal DP mot samråd Vretvägen Okänd   15         

Båstad Privat DP mot samråd Banken 1 Hyresrätter  26          

Östra Karup Kommunal Aktuell DP Östra Karup 6:7 Villor 3 5 12 13 12 10 10 10 10 10 5

Östra Karup Kommunal Aktuell DP Östra Karup 6:7 Hyresrätter 24  8   20  8    

Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Villor  10 10 10        

Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Radhus   10         

Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Hyresrätter   50  50       

Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Bostadsrätter   50  50       

Förslöv Kommunal Aktuell DP Mejeritomten Hyresrätter 16 17 18 19 20

Förslöv Kommunal DP mot samråd Sandbäcksvägen Hyresrätter

Förslöv Kommunal Aktuell DP Förslöv 2:4 Vårdboenden 45

Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Radhus      12 12     

Torekov Privat DP mot granskning Sunnan 10 Bostadsrätter       12 12    

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor      10 5 5 5 5 5

Grevie Privat Aktuell DP Böske 38:1 Villor 3 2 2 2 2       

Grevie Kommunal DP på granskning Hålarp 4:197 Radhus  12  12        

Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Villor    2 1 2      

Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Hyresrätter   5         

Totalt antal: 242 263 259 71 220 104 104 84 45 95 10
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Torekov 

Kommunala förskolor: 
Fiskebyn ca 30 platser

Idag 46 platser inkl. 

modul.

Västra Karup

Kommunala förskolor: 
Ny förskola 6 avd

Antal platser: 108 platser

Antal platser i dag:
54 st (+ modul till 

hösten)

Grevie

Kommunala förskolor:
Backabyn 36 st

Fristående förskolor:
Backabusarna 20-24 st,
Montessori 55 st

Båstad

Kommunala förskolor:
Ny förskola 8 avd

Antal platser: 144

Antal platser idag: 
144+18

Fristående förskolor:
Montessori 30-35 st

-

Förslöv

Kommunala förskolor:
Skogsbyn:108 st
Ängsbyn: utbyggd :72 st

Antal platser 180
Antal idag: 162

Fristående förskolor:
Lyckehällan 30 st

Östra Karup

Kommunala förskolor:
Östra karups förskola

Utbyggd:108 platser

Antal platser: 90 st

Hemmeslöv

Kommunala förskolor:
Ny förskola 6 avd

Antal platser: 108

Fristående förskolor:
Tuvelyckan 2019 

Antal platser: 72 st

Totalt 
kommunala 
platser: 714 (595)

Idag: 529 platser

PO:10
En ökning med 185 
(66)förskoleplatser

Totalt 
fristående förskolor:

216 platser
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Torekov 

Kommunala förskolor: 
Fiskebyn ca 30 platser

Idag 46 platser inkl. 

modul.

Västra Karup

Kommunala förskolor: 
Ny förskola 6 avd

Antal platser: 108 platser

Antal platser i dag:
54 st (+ modul till 

hösten)

Grevie

Kommunala förskolor:
Ny förskola 4 avd

Antal platser: 72

Fristående förskolor:
Backabusarna 20-24 st,
Montessori 55 st

Båstad

Kommunala förskolor:
Ny förskola 8 avd

Antal platser: 144

Antal platser idag: 
144+18

Fristående förskolor:
Montessori 30-35 st

-

Förslöv

Kommunala förskolor:
Skogsbyn:108 st
Ängsbyn: utbyggd :72 st

Antal platser 180
Antal idag: 162

Fristående förskolor:
Lyckehällan 30 st

Östra Karup

Kommunala förskolor:
Östra karups förskola

Utbyggd:108 platser

Antal platser: 90 st

Hemmeslöv

Kommunala förskolor:
Ny förskola 6 avd

Antal platser: 108

Fristående förskolor:
Tuvelyckan 2019 

Antal platser: xx st

Totalt 
kommunala 
platser: 750 (xxx)

Idag: 529 platser

PO:10
En ökning med 221 
(xx) förskoleplatser

Totalt 
fristående förskolor:

216 platser
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Ur Skol-och utbildningsprogrammet

Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som 
ska nås i det långsiktiga genomförandet av skol- och 
utbildningsverksamheten i Båstads kommun. Utifrån detta program har 
utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram planer som 
beskriver vad som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och 
följas upp inom kommunens verksamhetsområden under 
programperioden. För att kunna nå program-målen ska all personal 
känna stöd i sitt arbete från politiker och vårdnadshavare/ god man. 

4. Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs 
enligt skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek. 

Skolverkets riktmärke för barn mellan 1 - 3 år är 6 -12 barn i gruppen och 
för barn mellan 4- 5 år är det 9-15 barn i gruppen.
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Ort 18 barn i gruppen 15 barn i gruppen

Östra Karup 108 90

Hemmeslöv 108 90

Båstad 144 120

Förslöv 180 150

Grevie 36 30

Västra Karup 108 90

Torekov 30 25

Totalt 714 595

Förskolestruktur - 2018-2023

267


	Kallelse2.pdf
	Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden
	Datum: Tisdagen den 8 maj 2018
	Plats och tid: Astrakanen, utbildning gällande diskrimineringslagen kl. 10:00-12:00
	Astrakanen, sammanträde kl. 13:00

	1. Val av justeringsperson
	2. Godkännande av dagordning
	3. Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om riksrekryterande utbildning på Apelrydsskolan– estetisk spetsutbildning, Dnr 2018:230
	4. Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning(NIU) för padel på Apelrydsskolan, Dnr 37-2018:230
	5. Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökanom godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den friståendegymnasieskolan Academy of Tech and business Laholm, Dnr 37-2018:1137
	6. Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Amigo nr 2556 Aktiebolags ansökanom godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vidAcademy of Tech and business Laholm i Laholms kommun, Dnr 37-2018:1087
	8. Skolstruktur norra sidan
	10. SKOLPLIKTSANMÄLAN FRÅN STRANDÄNGSSKOLAN BÅSTAD KOMMUN
	12. Tillägg i delegationsordningen för utbildningsnämnden
	13. Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, utbildningsnämnden
	14. Beslut om dataskyddsombud, utbildningsnämnden
	15. Anmälda delegationsbeslut
	16. Beslutslogg
	17. Delgivningar
	18. Anmälda kränkande behandlingar
	19. Informationsärenden



