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Meddelanden 2022-04-27
Meddelanden
Antal invånare i åldern 0–15 år per geografiskt område i Älmhults kommun,
2022-04-01. UN 2022/85
Skrivelse med namninsamling från Kommunal om rätt till arbetsskor. UN
2022/16
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 att ålägga utbildningsnämnden att komma
till kommunstyrelsen och presentera en plan för att vände de negativa resultaten
på gymnasieskolan. KS 2022/36.
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Källa:
Befolkningsregistret, antal boende, utdraget 2022-04-01, barn födda tom 2022-03-30, ej med i summa
Handläggare: Kerstin Sörensen
Postnummer

90, 91

34, 35

36, 38

94, 95

93

96

72

91, 92

71

74

73

Född år Bråt Elme Gem/Lin Klöxh Pa/No Ryfors Pj-ryd H-ryd E-ryda H-bäck Diö L-torp V-stad S:a
*
2022
1
7
9
5
6
2
3
1
1
2
2
4
1
44
2021
4
44
43
28
27
13
5
5
2
5 17
10
4 207
2020
3
49
49
31
40
12
5
7
4
4 19
4
3 230
2019
9
57
45
28
29
13
7
5
3
9 18
8
8 239
2018
2
52
41
20
36
8
7
5
6
5 16
8
3 209
2017
8
37
43
42
31
16
12
9
6
4 16
9
7 240
2016
13
54
39
32
32
17
7
8
7
3 11
9
9 241
2015
9
51
61
42
30
14
5
4
7
4 15
11
6 259
2014
8
56
58
45
36
10
12
6
10
9 20
9
4 283
2013
8
63
51
44
37
13
4
8
6
5 19
7
8 273
2012
5
40
46
39
29
14
11
5
8
5 22
7
12 243
2011
7
38
65
38
33
9
8
5
7
1 23
9
6 249
2010
10
46
55
37
37
10
10
8
9
5 11
8
11 257
2009
8
49
70
34
50
8
8
5
8
4 23
7
5 279
2008
7
38
56
34
38
16
12
8
6
1 14
8
7 245
2007
5
35
54
35
38
7
8
6
7
7 13
11
3 229
2006
7
35
60
22
29
8
9
9
8
3 13
6
2 211
Summa
113 744
836 551 552
188 130 103
104
74 270 131
98 3894
Barn födda 2022 ej med i slutsumman

* avvikelser från förra uppdateringen 2021-10-01

4

Ålder År

4
7
-2
-3
6
-1
8
4
3
0
7
6
-1
2
4
44

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

211

229

245

257

273

249

241
2016

243

240
2017

207

209

230

250

239

259

283

300

279
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Kommunalo
Älmhult

Rätten till arbetskor gäller inte alla som är anställda i Älmhults
Kommun. Vi som i dag arbetar inom vård och omsorg samt
Skola/förskola får i dag bekosta våra skor själva. Detta är en
Fråga omjämnställdhet, alla manliga yrken där får man både
Arbetskläder samt arbetsskor. Vi vill att arbetsgivaren bekostar
Skor till samtliga anställda i vård och omsorg samt skola/
Förskola. Hemtjänsten behöver skor både för vinter och sommar.
Detsamma gäller förskola/skola. Inom dessa yrkesgrupper vistas
Man mycket ute. På särskilda boende behövs skor för inomhus
Bruk. Kostnad för arbetskor är för många en stor utgift i dagen
Läge, detta med tanke på att det krävs skor av bra kvalite.
Det bör ligga i arbetsgivarens intresse ur arbetsmiljö synpunkt
Att medarbetarna har bra skor. Tillgång till fria arbetsskor är
En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Kristina Spjuth Sahlberg
Ordförande

ÄLMHU_LTS KOMMUN
Utb1id11111gsforvaltninge11

Marika Dehman
Skyddsombud
N attpan·ullen

2022-03-30
Ärendenr:

Kommunal Ä'lmhult
Stortorget1 I 34323 Älmhult

I Tfn 0476-55321 I almhult.sydostalmh u lt@kommunal. se I kommunal.se
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TILL KOMMUNALS SEKTION!
SKRIV UNDER OCH SKICKA
' ,,.,
Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att;de mansdominerade ska slutafå schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra f allolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.

NAMN:

ARBETSPLATS:

7

SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor + arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodomin~rade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat, om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska .
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lil!a kostnaden.
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.

NAMN:

ARBETSPLATS:

8

SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!

Rätten till arbetsskor+ arb~t~kläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinno.dominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiijö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:

ARBETSPLATS:

9

'

.

SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!

..

Rätten till arbetsskor;+ arbetskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. .. den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.

NAMN:

ARBETSPLATS:

10

SKRIV UNDER OCH SIQCKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbbtskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att-de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kviiiliodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. .. den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
ARBETSPLATS:

NAMN:

L
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
0 ..

Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för
förslitnings- och belastningsskador

att förhindra fallolyckor och att minska

Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. .. den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor + arbl\tskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinn:Odominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad ~rbetsskador och sjukskrivnin gar kostar.
ARBETSPLATS:

NAMN:
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ ar.b.t\tskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
0 O

Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:

14

SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att: pe mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Harman bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.

15
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
tskläder en fråga om kön
Rätten till arbetsskor+ arbe,
,,

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sh,1ta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinn,odominerade yrkena OCKSÅ ska få det
0

~

Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet,jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
ARBETSPLATS:

NAMN:
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SKRIV UNDEl} ÖCHSKIC;KA TILL KOMMUNALS SEKTION!
'·

Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att'. de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-hö_~ och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.

NAMN:

ARBETSP

c..

17

2...

SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!

Rätten till arbetsskor + arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att qe mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
·
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet,jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
ARBETSPLATS:
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SKRIV J]NDE~ OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor + arbetskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de 1nansdomin•erade ska sluta fä schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska fä det
Det handlar bland annat om ätt bra skor behövs tör att förhindra fallolyckor och att minska
förslitning~- och belastningsskador
Har man bra skor på jo\>b_et så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och de.Is om jämställdhet

Du ska inte behöva betala för utrustning som kräv~ i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och Jd~der är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador.och sj~krivningar kQstar.
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!

Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
'

'

1

Det handlar inte om att de man~ dominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:

ARBETSPLATS:

--. 11-.

- \
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvi..-iiiodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:

ARBETSPLATS:
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetssko.rI+ arbetskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska .
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
ARBETSPLATS:

NAMN:
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SKRIV UNDER OC H SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinnodominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska ··
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNAIS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbet~kläder en fråga om kön
Det handlar inte om att d_e mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinno'dominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Harman bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMU NALS SEKTION!
Rätten till arbetssk or+ arbetskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvinno 9ominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggprob lem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. .. den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
NAMN:
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!
Rätten till arbetsskor+ arbetskläder en fråga om kön

Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kvi!1!10dominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så besparar man sig mycket från arbetsskador såsom knä-höft och
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det...den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
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SKRIV UNDER OCH SKICKA TILL KOMMUNALS SEKTION!

Rätten till arbetsskor+ arb~tskläder
en fråga om kön
,,
Det handlar inte om att de mansdominerade ska sluta få schyssta arbetsskor och arbetskläder utan det
handlar om att de kviTu.'1.odominerade yrkena OCKSÅ ska få det
Det handlar bland annat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor och att minska
förslitnings- och belastningsskador
Har man bra skor på jobbet så bespararmansigmycketfrånarbetsskador såsomknä-höftoyh
ryggproblem efter tusentals steg
Det handlar dels om arbetsmiljö och dels om jämställdhet
Du ska inte behöva betala för utrustning som krävs i ditt arbete, så enkelt är det. ..den lilla kostnaden
för skor och kläder är en droppe i havet, jämfört med vad arbetsskador och sjukskrivningar kostar.
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Sidnummer, beslut 1(7)

Kommunstyrelsen

§ 75 Årsredovisning 2021 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2022/36

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens
årsredovisning 2021.
2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2021 till revisorerna.
3. Kommunstyrelsen ålägger utbildningsnämnden att komma till
kommunstyrelsen och presentera en plan för att vända de negativa resultaten
på gymnasieskolan.

Besluts nivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2-3

Ajournering
Kl. 11.27-11.36

Sammanfattn ing av ärendet
Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och
det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. I
årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och
personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen
verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15
april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen
och lämnar en särskild revisionsberättelse .

Besluts underlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 42
Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

0 Älmhults
lltl kommun

Sidnummer, beslut 2(7)

2022-04-05

Kommunstyrelsen

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15
• Årsredovisning 2021 Älmhults kommun
• Årsanalys 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-15 § 5
• Årsanalys 2021 Socialnämnden, 2022-02-23 § 27
• Årsanalys 2021 Gemensamma nämnden familjerätt, 2022-02-14 § 14
• Årsanalys 2021 Utbildningsnämnden, 2022-03-02 § 20
• Årsanalys 2021 Tekniska nämnden, 2022-02-15 § 20
• Årsanalys 2021 Överförmyndarnämnden, 2022
• Årsanalys 2021 Miljö och byggnämnden, 2022-02-21 § 15
• Årsanalys 2021 Kommunstyrelsen, 2022-03-15 § 4
• Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige, 2022-03-28 § 4
• Årsredovisning 2021 Älmhultsbostäder AB, 2022-03-03 § 4
• Årsredovisning 2021 Elmen AB, 2022-03-01 § 7
• Årsredovisning 2021 ElmNet AB, 2022-02-14 § 307
• Årsredovisning 2021 Älmhults Terminal AB, 2022-02-21 § 4
• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Eva Ballovarre (S) yrkar som tillägg till årsbokslutet 2021:
1. Att en handlingsplan för säkrare prognoser arbetas fram under 2022.
2. Att utbildningsnämnden åläggs att komma till kommunstyrelsen och
presentera en plan för att vända de negativa resultaten på gymnasieskolan.
3. Att inför bokslut 2023 ta fram förslag på hur arbetet enligt Agenda 2030 på
ett tydligt sätt kan redovisas.
4. Att all personal (inklusive personer inom daglig verksamhet) i Älmhults
kommun får en sommargåva som gynnar det lokala näringslivet. (kostnad
650 000 kronor - finansieras av resultatet 2021)
Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Juste rare
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Utdragsbestyrkande
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[Ii] Älmhults
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Sidnummer, beslut 3(7)

Kommunstyrelsen

5. Att alla ungdomar som sökt feriearbete hos Älmhults kommun erbjuds detta,
gärna med koppling till att arbeta med hållbarhet och biologisk mångfald. 23
av årets sökande fick ej någon plats. (kostnad - 180 000 kronor - finansieras
av resultatet 2021)
6. Att samhällsföreningarna eller motsvarande tilldelas 50 000 kronor med syfte
att skapa trivsel och aktiviteter. (Eneryda, Virestad, Liatorp, Diö, Hallaryd,
Delary, Göteryd och Pjätteryd- kostnad 400 000 kronor - finansieras av
resultatet 2021).
Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1
och 3-6.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1-6.
Beslutsomgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Beslutsomgång 2
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 1 mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 1.

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 4(7)

2022-04-05

Kommunstyrelsen

Ja

Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonia Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars lngvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gusten Mårtensson (C)
Resultat

Ne.i
X
X
X
X
X

Avstod

X
X
X
X
X

4

X
6

1

Beslutsomgång 3
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 3 mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 3.
Ja

Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gusten Mårtensson (C)
Resultat

Ne.i
X

Avstod

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

6

1

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Kommunstyrelsen

Beslutsomgång 4
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 4 mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
· Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 4.
Ja

Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börie Tranvik (-)
Gusten Mårtensson ( C)
Resultat

Ne.i
X
X
X
X
X

Avstod

X
X
X
X
X
X
6

4

1

Beslutsomgång 5
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 5 mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 5.
Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Kommunstyrelsen

Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg (M)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gusten Mårtensson (C)
Resultat

Ja

Nej
X
X
X
X
X

Avstod

X
X
X
X
X
X
4

6

1

Beslutsomgång 6
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 6 mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 6.
Ja

Ledamot
Yvonne Jonsson (C)
Sonja Emilsson (M)
Soili Lång-Söderberg
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Ann Johansson (S)
Lars Ingvert (S)
Stefan Jönsson (S)
Börje Tranvik (-)
Gusten Mårtensson (C)
Resultat

Nej
X
X
X
X
X

Avstod

X
X
X
X
X
4

X
6

1

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Utbildningsnämndens utskott

§ 37 Budget 2023-budgetförutsättningar
Ärendenummer UN 2022/84

Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson, går igenom budgetförutsättningarna för
budget 2023.

Underlag
• Bilaga prognos barn- och elevantal
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström

Bilaga budgetförslag 2023-2025

Prognos barn- och elevantal
2023-2025
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Befolkningsprognos och prognos barn- och elevantal
Prognos över barn- och elevantal har tagits fram för 2023-2025 utifrån nedanstående:
• Befolkningsprognos, kommunrapport 2022 (se diagram nedan)
• Genomsnittlig andel i förskola, fritidshem, gymnasium senaste tre åren. Ett genomsnitt används eftersom det varierar lite mellan åren.
Under pandemin har andelen i förskola och fritidshem sjunkit.
• Tillägg/avdrag för barn och elever från/till andra kommuner.
• Prognos över antal överåriga inom gymnasiet.

Antal invånare i olika åldersgrupper, prognos fr o m 2021 (kommunrapport 2022)
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Prognosen för antal invånare 2023 är betydligt lägre i den nya
befolkningsprognosen än föregående. Till exempel prognostiseras i den nya
prognosen 82 färre barn i åldern 1-5 år under 2023 än i tidigare prognos.

Prognos antal invånare i Älmhults kommun
1 400
1 200

antal invånare

1 000
800
600
400
200
0

f:

tidigare prognos
ny prognos

1-5 år
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1 143
1 068
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Förskola
Prognosen för antal barn i förskola baseras på befolkningsprognos,
kommunprognos 2022 och förväntad andel i förskola. Av prognostiserat antal
invånare 1-2 år har 69,1 % förutsatts gå i förskola och av invånare 3-5 år 96,8 %.
Andelarna är genomsnittet för åren 2018-2020. Under 2020 sjönk andelen 1-2åringar i förskola. Mätning sker under hösten.
Nedan redovisas antal förväntade barn i den kommunal förskolan i Älmhult som
det ska organiseras verksamhet för. Av de 909 barnen förväntas 19 barn komma
från annan kommun.
I friskolorna förväntas det finnas 120 barn under 2023 och i andra kommuner 3
barn. Totalt blir det 1 032 barn, men för 19 barn fås interkommunal ersättning.
Antalet barn vars förskoleverksamhet ska finansieras inom budgetram blir
därmed 1 013.
Befolkningsprognosen visar att totalt har kommunen platser att erbjuda fram till
2025. Däremot syns en tendens att det kan behövs fler platser i tätorten till 2025
om beläggningen återgår till 85%, istället för 83% som de varit under pandemin.
I tabellen nedan sker jämförelse med både höst och vår eftersom antal inskrivna
barn varierar väldigt under året. Under våren sker överinskrivningar.

sep-21 feb-22
kommunal förskola, Älmhult
1-2 år
3 år
4-5 år
summa*
förändring mot sep 2021
*varav från annan kommun
friskolor
1-2 år
3 år
4-5 år
summa
förändring mot sep 2021
annan kommun
1-5 år
förändring mot sep 2021
Totalt antal barn som
nämnden är
"betalningsansvarig" för

41

2023

2024

2025

276
184
433
893

341
190
429
960

259
222
429
909
16

239
221
456
917
24

226
215
475
915
22

16

19

19

18

16

39
17
43
99

61
16
44
121

48
24
48
120
21

60
24
48
132
33

72
24
48
144
45

2

3

3
1

3
1

3
1

978

1 065

1 013

1 049

1 059
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Fritidshem
Prognosen för antal elever i fritidshem baseras på befolkningsprognos,
kommunprognos 2022 och förväntad andel i fritidshem. Av prognostiserat antal
invånare 6-9 år har 86 % förutsatts gå i fritidshem, vilket är genomsnittet för
2019-2021. I åldersklassen 10-12 år är snittet 38,52 %. Den officiella statistiken
för 2021 finns ännu inte tillgänglig men egen mätning gjordes hösten 2021
eftersom det noterades att andelen elever på fritidshem sjönk. Av ökningen på 55
elever från utfall 2022 till prognos 2023 beror 35 elever på att prognosen 2023 är
beräknad på den genomsnittlig andel i fritidshem 2019-2021 som är högre än
den faktiska andelen hösten 2021.
Mätning sker under hösten.
Nedan redovisas antal förväntade elever i de kommunala fritidshemmen i
Älmhult som det ska organiseras verksamhet för. Av de 1 097 eleverna förväntas
22 elever komma från annan kommun.
I de fristående fritidshemmen förväntas det finnas 134 barn under 2023 och i
andra kommuners fritidshem 6 barn. Totalt blir det 1 237 elever, men för 22
elever fås interkommunal ersättning. Antalet elever vars fritidshemsverksamhet
ska finansieras inom budgetram blir därmed 1 215.
I tabellen nedan sker jämförelse med både höst och vår eftersom antal inskrivna
elever varierar väldigt under året. Under våren minskar antalet elever.

sep-21 feb-22
kommunalt fritidshem
förskoleklass-åk 3
åk 4-6
summa
förändring mot sep 2021

2024

2025

814
244
1 058

814
196
1 010

853
244
1 097
39

843
257
1 100
42

838
271
1 109
51

30

23

22

17

13

73
52
125

75
53
128

74
61
134

70
60
129

69
57
126

9

4

1

*varav från annan kommun
friskolor
förskoleklass-åk 3
åk 4-6
summa
förändring mot sep 2021
annan kommun
förskoleklass-åk 6
förändring mot sep 2021
Totalt antal elever som
nämnden är
"betalningsansvarig" för

2023

7

3

6
-2

5
-2

5
-2

1 160

1 118

1 215

1 217

1 227
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Grundskola
Prognosen för antal elever i grundskola bygger på befolkningsprognos,
kommunprognos 2022.
Nedan redovisas prognostiserat antal elever i kommunens grundskolor. Av 2 375
elever år 2023 förväntas 46 elever komma från annan kommun. 16 elever inom
grundsärskola tillkommer.
I de fristående grundskolorna prognostiseras det finnas 245 elever under 2023
och i andra kommuner 9 elever.
Totalt blir det 2 645 elever, men för 46 elever fås interkommunal ersättning.
Antalet elever som ska finansieras inom budgetram blir därmed 2 599.

kommunal grundskola
förskoleklass-åk 3
åk 4-6
åk 7-9
summa*
förändring mot feb 2022

feb-22

2023

2024

2025

986
693
618
2 297

998
686
691
2 375
78

986
718
716
2 420
123

979
747
718
2 443
146

53

46

42

39

76
95
76
247

74
94
77
245
-3

70
92
77
238
-9

69
95
75
239
-9

9

9
0
16
-2

9
0
19
1

10
1
22
4

2 599

2 644

2 675

*varav från annan kommun
friskolor
förskoleklass-åk 3
åk 4-6
åk 7-9
summa
förändring mot feb 2022
annan kommun
förskoleklass-åk 9
förändring mot feb 2022
grundsärskola
förändring mot feb 2022

18

Totalt antal elever som
nämnden är
"betalningsansvarig" för
2 518
*varav 19 med tillfälligt personnummer
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Prognos exklusive eventuell in- och utflyttning
Utifrån befolkningsprognosen prognostiseras 2 599 elever i snitt under 2023.
Beräknas istället prognosen på befintliga elever och invånare födda 2016 samt
2017 blir prognosen 2 560 elever, som är ett snitt av 2 551 elever vt 2023 och
2 568 elever ht 2023. Då ingår ingen eventuell in- och utflyttning. Högstadiet
ökar medan låg- och mellanstadiet minskar I tabell nedan redovisas framräknat
elevantal per stadium och i diagram nedan redovisas framräknat antal elever per
årskurs.

Elevantal och
ht 2022/
elevantalsförändring per stadium vt 2022
vt 2023 ht 2023
F-åk 3
elevantal
1 053
1 045
1 013
förändring mot föregående läsår
13
-8
-32
åk 4-6
elevantal
779
754
768
förändring mot föregående läsår I
-19 I
-25 I
14
åk 7-9
elevantal
686
752
787
förändring mot föregående läsår
18
66
35
Totalt
elevantal
2 518
2 551
2 568
förändring mot föregående läsår I
12 I
33 I
17

I

-

I

-

I

I I I

Antal elever per årskurs - exkl ev in- och utflyttning
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Gymnasieskola
Prognosen över antal elever i gymnasieskola bygger på prognostiserat antal
invånare i åldern 16-18 enligt befolkningsprognosen, kommunprognos 2022, och
en gymnasiefrekvens på 91,4 %, vilket är snittet senaste tre åren. Tillägg har
skett för överåriga elever, vilka uppskattas till cirka 54 stycken under 2023. På
Haganäs prognostiseras 73 elever, inklusive gymnasiesärskola, komma från
annan kommun under 2023.

feb-22
gymnasieskola,Haganäs
förändring mot feb 2022
*varav från annan kommun
i andra kommuner/friskolor
(inkl gysär)
förändring mot feb 2022
gymnasiesärskola, Haganäs
förändring mot feb 2022

Totalt antal elever som
nämnden är
"betalningsansvarig" för (inkl
överåriga)

45

2024

2025

483

449
-34

461
-22

524
41

78

70

73

84

248

253
5
19
-3

253
5
14
-8

245
-3
10
-12

5

3

1

0

670

649

654

696

22

*varav från annan kommun

2023
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Utbildningsnämndens utskott

§ 38 Ekonomisk uppföljning per mars 2022
Ärendenummer UN 2021/118

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen
per mars 2022.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022
enligt fullmäktiges anvisningar.

Beslutsunderlag
• Rapport, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07
• Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsförvaltningen
Daniel Akilisson
oliver.ost-langstrom@almhult.se

Daniel Akilisson
daniel.akilisson@almhult.se

Ekonomisk uppföljning per mars 2022
Ärendenummer 2021/118

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022
enligt fullmäktiges anvisningar.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
•

Ekonomisk uppföljning per mars 2022 daterad 2022-04-07

•

Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-07

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen per
mars 2022.

Daniel Akilisson

Roger Johansson

Controller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige
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Utbildningsförvaltning
Daniel Akilisson
Daniel.akilisson@almhult.se
Oliver Östh Långström
Oliver.ost-langstrom@almhult.se

Utbildningsnämnd
Ekonomisk uppföljning
per mars 2022
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1 Driftredovisning - helårsprognos
I förutsättningar inför året fanns utökade busskostnader på ca 8 mkr beroende på det tillfälliga avtalet.
Dessutom utgick ingen kompensation för lärare löneökningar på ca 6 mkr. Totalt sett har det inneburit ca
14 mkr att hantera i det ekonomiska arbetet. Det återstår 2,5 mkr för att nå ett nollresultat.

1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader
2022
Intäkter/kostnader (tkr)
kos tna d=mi nus , i ntä kt=pl us

Budget

Helårsprognos
per mars

2021
Budgetavvikelse

Bokslut

101 469

100 557

-912

111 536

Personalkostnader

-442 489

-445 096

-2 607

-432 662

Övriga kostnader
Summa

-231 818

-230 815

-223 297

-572 838

-575 354

1 003
-2 516

Intäkter

-544 423

Den negativa avvikelsen på intäktssidan är svårt att säkerställa så här tidigt på året. Med anledning till
krisen i Ukraina det är troligt att det tillkommer extra medel från Migrationsverket, men prognosen är lagd
utifrån att det inte kommer mer pengar därifrån.
Det pågår en anpassning till de nya budgetförutsättningarna, som inte kommer ge full effekt förrän 2023.
Det innebär att personalkostnader kommer att vara något högre än budgeterat under 2022, men
anpassningar är gjorda. Under första kvartalet har sjukfrånvaro varit på ganska hög nivå, och detta har gett
ett positiv effekt. För att spara medel så har vissa rekryteringar skjutits fram.
Övriga kostnader påverkas positivt med anledning av det nya skolskjutsavtalet, dock finns det osäkerhet
kring bussupphandlingen då det har blivit överklagat. Skulle ett tillfälligt avtal behöva tecknas, finns det en
risk att kostnaden kommer att stiga något.
I den prognosen som ligger, finns inget utrymme för oförutsagda utgifter. Då prognosen visar på mindre än
en halv procent i underskott föreslår förvaltningen inga ytterligare åtgärder mer än de som redan pågår.
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1.2 Fördjupad analys av helårsprognos
2022
Ansvar/organisation (tkr)
600 Förvaltningschef

Budget

Helårsprognos
per mars

2021
Budgetavvikelse

Bokslut

-40 565

-40 105

460

-49 119

-115 346

-114 244

1 102

-113 603

-48 486

-48 115

371

-50 082

-261 233

-264 728

-3 495

-239 843

650 Gymnasieskolan

-90 756

-91 938

-1 182

-80 339

660 Vux

-16 452

-16 224

228

-11 436

-572 838

-575 354

-2 516

-544 423

610 Förskolan
630 Internationella skolan
640 Grundskolan

Summa nämndens nettokostnader

Förskolan visar en avvikelse på 1,1 mkr där avvikelsen beror på att personalkostnaderna på förskolorna har
varit lägre än det beräknade. Anledningen är att under de första månaderna av året har sjukfrånvaron varit
väldigt hög och man har inte kunnat fylla upp dessa med timvikarier, sjukfrånvaron har varit så pass hög att
det har på vissa förskolor nästan varit halv bemannat periodvis. Eftersom de sjuka inte har kunnat ersättas
med timvikarier har den ekonomiska följden blivit att personalkostnaden har blivit lägre än vad det man
trodde.
Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 3 495 tkr som avser högre personalkostnader. Avvikelsen
beror på flera faktorer, bland annat extra behov av bemanning för elever med för särskilt stöd. Det pågår
också ett arbete med att anpassa organisationen till budgetramen. Exakt utfall av detta arbete blir tydligare i
samband med delårsrapporten i augusti.
Gymnasieskolan ligger på en avvikelse på 1,1 mkr i underskott. Där ett sämre elevantal samt vikande
siffror kring interkommunala ersättning som förklarar underskottet. Det baseras på färre elever från annan
kommun än beräknat och ett ökat utflöde inför höstterminen. Detta utifrån preliminära söksiffror. I mitten
av april och en bit in i maj är det möjligt för elever att göra om sina val. Det är inte ovanligt att elever byter
skolor under omvalsperioden och när den är stängd är det möjligt att göra en lite säkrare prognos.
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1.3 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Belopp anges i tkr
IB

.. Prognos utan flaggade åtgärder

Åtgärdsplan
Löpnr
Förslag på åtgärd/tkr

1 Personal anpassning grundskola

2 Besparing Haganäs gymnasiet
Summa

Summa prognos, efter vidtagna
åtgärder
Ingående negativ budgetavvikelse (IB) anges i minus

-5 288
Effekt
2022

Effekt
2023

Effekt
2024

2 022

5 699

750

750

-2 516

1 161

Konsekvensbeskrivning

Lägre personal täthet vilket
5 699 riskerar att ge en lägre
måluppfyllelse
Lägre personal täthet vilket
750 riskerar att ge en lägre
måluppfyllelse
1 161

Avrappor Avrapportt- ering
eringstillfälle
till
KS/KF

delår aug

KS/KF

delår aug

I grundskolan pågår ett arbete med att anpassa personalstyrkan i enlighet med budgeten. I dagsläget är det
svårt att vara helt säker på effekten under innevarande år. Osäkerheten kring bussupphandlingen är också
en faktor som påverkar prognossäkerheten.
På Haganässkolan pågår också ett arbete med att öka skolans attraktivitet vilket förhoppningsvis leder till
bättre ekonomiskt resultat, det är först vid den slutliga antagningsdagen som man kan veta hur många
elever som går på skolan. Därefter krävs en bedömning om ytterligare åtgärder är nödvändiga.
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Utbildningsnämnden

2022-04-19

1(3)

Försäljning flygel Haganässkolan
Ärendenummer UN 2022/121

Sammanfattning av ärendet
Haganässkolan har sedan 1984 haft en flygel av märket Steinway & Sons.
Flygeln användes av skolan men också i samband med konserter i aulan. Sedan
1990-talet har inte flygeln använts till konserter i någon större omfattning och i
samband med renoveringen av Haganässkolans aula lånades flygeln ut.
Haganässkolan ser inte något behov av denna flygel, men skulle behöva ersätta
instrumentet med exempelvis ett elpiano av god kvalitet. Utgiften för detta
uppskattas till 50 000 kr – 100 000 kr. Utbildningsförvaltningen föreslår därför
att flygeln avyttras eller placeras någon annan stans där den kommer mer till sin
rätt och att Haganässkolan kompenseras genom medel för att anskaffa ett
elpiano.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-19

Ärendeberedning
Haganässkolans flygel är av hög klass och bör nyttjas på ett annat sätt. I
dagsläget är flygeln utlånad, men skolan har behov av ett piano i aulan. Behovet
tillgodoses bättre genom ett elpiano av god kvalitet.
Tommy Lideberg, som var högst delaktig i anskaffandet av flygeln har varit
behjälplig med fakta kring hur flygeln kom till Haganässkolan. Nedanstående
text har Tommy försett oss med.
Lite fakta om Steinway & Sons-flygeln på Haganässkolan
Jag var anställd som musiklärare på Haganässkolan 1980 – 2005 och starkt
involverad i anskaffningen av skolans nya flygel efter den dramatiska branden
1982, då stora delar av skolan blev totalförstörd, även skolans då befintliga
flygel.
Jag tog musiklärarexamen vt 1980 vid Musikhögskolan i Malmö. Ht 1980 blev
jag anställd på Haganässkolan. När den gamla flygeln förstördes i branden
1982 började jag att jobba för att skolan borde skaffa en ny flygel i hög klass till
förmån inte bara för gymnasieskolan, utan skulle ökamöjligheterna att berika
musiklivet i hela Älmhults kommun. Jag föreslog att skolan (kommunen)
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inhandlar en ny Steinway & Sons-flygel modell B, som är ett instrument som är
omtyckt av pianister världen över. Flera kulturpersonligheter i kommunen bl.a.
organisten Per-Gunnar Pettersson och dåvarande musikledare Tenho
Vourikoski bidrag med skriftliga motiveringar om behovet av ett
konsertinstrument i
kommunen. Även vikarierande rektorn på Haganässkolan, Stig Göransson var
synnerligen positiv till idén.
Jag blev så småningom kallad till ett sammanträde i kommunstyrelsen och fick
redogöra om önskningarna. Senare togs beslutet att kommunen (skolan?) ska
investera i en Steinway &
Sons-flygel modell B, i enlighet med mitt förslag, med placering i
Haganässkolans aula. Vad jag minns så blev priset på flygeln ca 160.000 –
180.000 kr. Sommaren 1984 reste jag och min f.d. pianolärare Kåge Dominique
till Steinwayfabriken i Hamburg för att provspela och välja ut instrumentet.
Söndagen den 30 sept 1984 invigdes flygeln med professor Kåge Dominique som
solist.
Samma dag grundades Älmhults Konsertförening (inte samma som Älmhults
Orkesterförening!) där jag valdes till ordförande. Konsertföreningen anordnade,
med ekonomiskt stöd från Älmhults Kulturnämnd, en mängd varierande och
uppskattade konserter i Haganässkolans aula under flera år framöver, men det
var svårt att få tillräckligt stor publik. Eftersom publikunderlaget var för lågt
beslutade styrelsen den 14 jan 1991 att föreningens verksamhet skall läggas ned.
Allting förändras.
På 1980-talet var det naturligt att flygeln placerades i Haganässkolans aula,
men idag kanske det finns ett lämpligare hem där instrumentet kan få blomma ut
och på nytt berika musiklivet i vår kommun.
Diö den 2 sept 2020
Tommy Lideberg

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om försäljning av
flygel eller omplacering av densamma, till ett ställe där den kommer mer till
sin rätt. Kontroll bör ske mot eventuellt kvarstående värde i
anläggningsreskontran.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen vidare att ersätta
Haganässkolans flygel med ett elpiano av god kvalitet. Utgiften för detta
uppskattas till 50 000 kr – 100 000 kr.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Utbildningsnämndens utskott

§ 39 Försäljning flygel Haganässkolan
Ärendenummer UN 2022/121

Sammanfattning
Haganässkolan har sedan 1984 haft en flygel av märket Steinway & Sons.
Flygeln användes av skolan men också i samband med konserter i aulan. Sedan
1990-talet har inte flygeln använts till konserter i någon större omfattning och i
samband med renoveringen av Haganässkolans aula lånades flygeln ut.
Efter diskussion tas inte något beslut. Nytt formulerat förslag till beslut, kommer
att komma upp i nämnden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämndens utskott

§ 40 Academy of Music and Business Education
Tingsryd AB - remiss Skolinspektionen dnr SI
2022:938
Ärendenummer UN 2022/99

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskott förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot föreslagen etablering av
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB Estetiska
Spetsutbildning med inriktning musik.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till yttrande på
remiss dnr SI 2022:938, daterad 2022-04-06, som sitt eget och överlämna det
till Skolinspektionen

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB ansöker om att få
starta Estetisk spetsutbildning inom musik. Det kommer inte få några märkbara
konsekvenser för Älmhults kommun inom ekonomi, organisation eller
pedagogisk.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse: Remissvar gällande Skolinspektionen dnr 2022:938
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Skolinspektionen E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se
För kännedom
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef gymnasiet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Remissvar gällande Skolinspektionen dnr 2022:938
Academy of Music and Business Education
Tingsryd AB
Ärendenummer UN 2022/99

Sammanfattning av ärendet
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB ansöker om att få
starta Estetisk spetsutbildning inom musik. Det kommer inte få några märkbara
konsekvenser för Älmhults kommun inom ekonomi, organisation eller
pedagogisk.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse: Remissvar gällande Skolinspektionen dnr 2022:938
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB

Ärendeberedning
Remissvar gällande Skolinspektionen dnr 2022:938
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB
Skolinspektionen önskar kommunens yttrande angående SI 2022:938
Ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd AB att få
starta spetsutbildning inom ramen för det Estetiska programmet inriktning
musik.

Konsekvensbeskrivning
Skolinspektionen önskar en konsekvensbeskrivning med följande innehåll.
•
•
•

ekonomiska,
organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser.

Academy of Music and Business Education Tingsryd AB ansöker om att få
starta spetsutbildning inom ramen för det Estetiska programmet inriktning
musik. Enligt ansökan anges syftet”Utbildningens syfte är att ge elever från hela
Sverige möjlighet att få studera på en skola med hög kvalité och en stark
koppling till musikbransch och universitet/högskolor som bedriver utbildning
inom relevant område.”
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Denna utbildning konkurrerar inte med de utbildningar som Älmhults kommun
erbjuder. Academy of Music and Business Education Tingsryd AB erbjuder
sedan tidigare Estetiska programmet med inriktning musik.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiskt så kommer det inte påverka Älmhults kommun då det tidigare har
varit ett fåtal elever som sökt Estetiska programmet vid Academy of Music and
Business Education Tingsryd AB. Att man nu startar spetsutbildning inom
Estetiska programmet kommer inte påverka flödet av elever från Älmhults
kommun till Academy of Music and Business Education Tingsryd AB.

Organisatoriska konsekvenser
Inte kommer det bli några organisatoriska konsekvenser för kommunens egen
gymnasieskola då det är osannolikt att det blir något större antal elever som
väljer att resa till Academy of Music and Business Education Tingsryd AB

Pedagogiska konsekvenser
Det kommer inte heller ha några pedagogiska konsekvenserna för verksamheten
i Älmhults kommun. Däremot ökar konkurrensen då det finns fler alternativ för
eleverna att söka inom Estetiska program.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos kommunrapport 2022 över kommunens 16 åringar de
kommande fem åren inklusive årets 16 åringar (år 2022-2027).
Prognos

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Antal 16 år

203

227

245

270

259

260

Samverkansavtal kommuner
Samverkansavtal finns med kommunerna inom region Kronoberg samt med
Osby kommun.
I samverkansområdet finns följande utbildningar inom Estetiska programmet
inriktning Musik.
•

Katedralskolan (Växjö)
o Musik (ESMUS-KA)

Inom friskolorna erbjuder följande skola utbildning inom musik
•

Academy of Music and Business Education (Tingsryd)
o Musik - Entreprenörskap profil
o Musik - Musiker/artist profil
o Musik - Studio/musikproduktion profil

Ingen av de ovan nämnda motsvarar spetsutbildningen som Academy of Music
and Business Education Tingsryd AB önskar starta.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har inget att erinra mot föreslagen etablering av
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB Estetiska
Spetsutbildning med inriktning musik.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till yttrande på
remiss dnr SI 2022:938, daterad 2022-04-06, som sitt eget och överlämna det
till Skolinspektionen

Samuel Svensson

Underskrift

Verksamhetschef

Titel

Beslutet skickas till
Skolinspektionen E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se
För kännedom
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef gymnasiet

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
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Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Nej ☐
Ja ☒
Förklara oavsett svar:
Det ger ett större utbud inom det Estetiska programmet att välja mellan.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
De som har ambition och förmåga att gå en spetsutbildning får möjlighet inom
närområdet.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Inga intressekonflikter förekommer.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Då det ger barn ett större erbjudande och fler valmöjligheter har det bedömts ej
nödvändigt att fråga barnen om deras åsikt i detta fall.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Education Tingsryd AB
Attachments:

Älmhult-Information
Wed, 9 Mar 2022 06:46:00 +0000
Älmhult-Utbildning
VB: Remiss: Dnr: SI 2022:938 Ansökan från Academy of Music and Business
2022-938 Ansökan om riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan.pdf

Från: Hugo Fiévet <hugo.fievet@skolinspektionen.se>
Skickat: den 8 mars 2022 16:55
Till: kommunen@tingsryd.se; kommunstyrelsen@lessebo.se; kommunstyrelsen@vaxjo.se;
kommunen@alvesta.se; Älmhult-Information <info@almhult.se>; ks@olofstrom.se; info@karlshamn.se;
stadshuset@ronneby.se; kommunen@emmaboda.se
Kopia: jakob.klingstedt@ambsweden.com
Ämne: SV: Remiss: Dnr: SI 2022:938 Ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd
AB
Bifogat finns ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd AB.
Med vänliga hälsningar
Hugo Fiévet
Utredare
Tillståndsenheten
Skolinspektionen
Telefon: +46 (0)8-586 081 65
E-post: hugo.fievet@skolinspektionen.se
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
_________________________________________
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

Från: Hugo Fiévet
Skickat: den 7 mars 2022 13:44
Till: 'kommunen@tingsryd.se' <kommunen@tingsryd.se>; 'kommunstyrelsen@lessebo.se'
<kommunstyrelsen@lessebo.se>; 'kommunstyrelsen@vaxjo.se' <kommunstyrelsen@vaxjo.se>;
'kommunen@alvesta.se' <kommunen@alvesta.se>; 'info@almhult.se' <info@almhult.se>;
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'ks@olofstrom.se' <ks@olofstrom.se>; 'info@karlshamn.se' <info@karlshamn.se>;
'stadshuset@ronneby.se' <stadshuset@ronneby.se>; 'kommunen@emmaboda.se'
<kommunen@emmaboda.se>
Kopia: 'jakob.klingstedt@ambsweden.com' <jakob.klingstedt@ambsweden.com>
Ämne: Remiss: Dnr: SI 2022:938 Ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd AB

Remiss från Skolinspektionen
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan vid den fristående
gymnasieskolan Academy of Music and Business Tingsryd i Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan
utan bilagor bifogas.
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 och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av
det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. Under maj 2022 kan
därför Skolinspektionen komma att begära in årets 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 för gymnasieskolan. 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. Om kommunen anser att en
etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser behöver kommunen
redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen. Bifoga även 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.
2.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022-2027).
En sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder
utbildning liknande den sökta riksrekryterande utbildningen för gymnasieskolan.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans dnr 2022:938 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.
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På Skolinspektionens vägnar
Hugo Fiévet
Utredare

Bilaga
Ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd AB
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Ansökan om riksrekryterande utbildning för
gymnasieskolan
Sökande
Huvudman för utbildningen
Sökandes huvudman
Enskild huvudman
Sökande huvudmans
organisationsnummer
Sökande huvudmans e-post
Utdelningsadress
Postnummer
Postort

Academy of Music and Business Education Tingsryd AB
Ja
5568792997
magnus.lundin@ambsweden.com;daniel.hylse@ambsweden.com
BOX 21
362 21
TINGSRYD

Skola
Skolans namn
Skolid
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
E-post
Kommun

Academy of Music and Business Tingsryd
33572033
Box 21
36221
Tingsryd
info@ambsweden.com
Tingsryd

Kontaktperson
Namn
E-post
Telefon (dagtid)

Jakob Klingstedt
jakob.klingstedt@ambsweden.com
0762303491

Ansökan
Tidigare erfarenhet av utbildning med motsvarande innehåll
Skolan har efter 2011 bedrivit
utbildning med motsvarande
innehåll
Sedan vilket år
Antal elever som totalt har
antagits till utbildningen
Andel elever i procent som ej
kommer från lägeskommunen
Procent av antagna elever som

Ja
2013
513
95%
91%
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efter tre år lämnat utbildningen
med gymnasieexamen
Tidigare riksrekrytering
Skolan har efter 2011 bedrivit
utbildning med motsvarande
innehåll
Beslutsdatum för tidigare
riksrekrytering
Beslutade utbildningar

Ja
180612
Academy of Music and Business Tingsryd

Beskrivning av utbildningen
Form av utbildning som
ansökan avser
Utbildningens utformning

Estetisk spetsutbildning
Utbildningen ska genomföras enligt examensmålen för ett nationellt
program

Utbildning som ska genomföras enligt examensmål för ett nationellt program
Nationellt program
Inriktning inom det nationella
programet
Utbildningen avviker från det
nationella programmet

Estetiska programmet
Musik
Nej

Utbildningens syfte och innehåll
Utbildningens syfte och innehåll Utbildningens syfte är att ge elever från hela Sverige möjlighet att få
studera på en skola med hög kvalité och en stark koppling till musikbransch
och universitet/högskolor som bedriver utbildning inom relevant område.
Musikindustrin är i stark omvandling och går igenom ett paradigmskifte.
Detta till följd av tekniska inovationer och nya beteendemönster, där
svenskproducerad musik under lång tid legat i framkant i den
internationella musikindustrin. Huvudmannen för skolan har haft stora
internationella framgångar inom musikbranschen och utifrån erfarenhet vet
huvudmannen att på en musikskola som ska ligga i framkant krävs inte bara
grundläggande musikaliska kompetenser som entreprenörskap, hållbar
utveckling och en medvetenhet om den konkurrens och ökade
internationalisering som sker. Utöver den nationella läroplanen arbetar
skolan med ett eget framtaget värdegrundskoncept, MybetterMe, som
ämnar ge eleven verktyg för social utveckling och självinsikt och genom
detta nå sina mål.
Mål för utbildningen
Ansökt utbildning kommer att genomföras i enlighet med de ramar som
gäller för det nationella programmet och därmed utan avvikelser.
Motivet för riksrekrytering
Utbildningen ska betraktas som unik genom den kompetens som
huvudmannen besitter, samt det kontaktnät densamma har utvecklat.
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Sverige har sedan 90-talet varit ledande gällande musikexport och
efterfrågan på musik och den svenska kompetensen försätter vara stark,
varpå arbetsmarknaden betraktas som god. AMB i Tingsryd har fortsatt ett
starkt söktryck från hela landet, regionen inräknad. Skolan har också
internationella elever. Efterfrågan är stark då platserna fylls årligen. Skolan
verksamhet baseras på människors lika värde och inser mervärden som en
kulturell mångfald ger. När elever från hela landet samlas skapar det goda
förutsättningar för att utveckla musikalisk kompetens, entreprenörskap,
företagande och innovation i en jämställd miljö. AMB tillför också en unik
koppling till branschen genom att dess advisory board, som bidrar med
kompetens inom produktion, juridik, immateriella rättigheter,
marknadsföring och förlagskunskap, är med och formar skolans olika
utbildningsspår.
Uppgift om kostnaden för utbildningen
Beräknad utbildningskostnad
per elev och läsår
Skillnad mot riksprislista

174000
Skillnaden är 21500:- Detta motiveras med att utbildning ska kunna
bibehålla den kvalité och det nationella särintresse varpå ansökan vilar på.
Kostnader kan bland annat vara teknisk utrustning, föreläsningar,
branschsamarbeten och utbildningen.

Beräknat antal elever
Årtal
År 1
År 2
År 3
- - - -- - - L2023
_________________________
I60 - - 2024
60
60 - - -- - - L_________________________
I --!2025
~60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Beskrivning av vad
elevprognosen grundar sig på

Elevprognosen grundar sig i det historiskt starka söktrycket som skolan har
haft nationellt, men också internationellt. AMB är redan en riksrekryterande
spetsutbildning och lockar till sig elever från kommuner och regioner där
det estetiska programmet av olika anledningar tagits bort, men har också
sökande elever från andra kommuner där AMB ses som mer attraktivt,
intressant och unikt en de lokala alternativen på grund av skolans unika
kompetens, resurser och lokaler.

Antagning
Särskilda förkunskapskrav
kommer att tillämpas
Beskrivning av de särskilda
förkunskapskraven

Ja
Det kommer krävas särskilda förkunskaper för att kunna genomgå
utbildningen och eleven måste kunna visa på färdigheter i musikalisk
förmåga/vokal förmåga. Antagningsprovet består av tre delar och kommer
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Förutom betygen kommer
kompletterande urvalsgrunder
att användas
Beskrivning av särskilt prov
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vara en viktig del för att antas till utbildningen. De tre delarna kommer vara
samarbetsprov, teoriprov och audition. Se bilaga för vidare information
kring tillvägagångssätt och bedömning.
Ja
Provet består av tre olika delar: 1.) Audition, där eleven väljer att framföra
ett musikstycke som den känner sig bekväm med och som känns
representativt för eleven 2.) Samarbetsövning, där eleverna delas in mindre
grupper och under en viss tid uppgiften att träna in en låt tillsammans 3.)
Teoriprov, där en bedömning i elevens musikteoretiska kunskaper görs.
Varje moment poängsätts0-90 poäng. De olika momenten läggs sedan ihop
och bildar ett snitt mellan 0-90, som sedan läggs på betygsmeriten.

Skolans resurser
Lärarresurser

Lokala förutsättningar

På skolan finns behöriga lärare som genomför en kvalitetsmässig god
utbildning. Lärarna undervisar i både gymnasiegemensamma ämnen samt
musikämnen och flertalet har dessutom en branschnära koppling i form av
att de driver bolag inom musikindustrin eller sitter med i styrelser i
branschorganisationer. Det krävs också branschspecifika kunskaper inom
juridik, immaterialrätt, entreprenörskap och jämställdhet mm. Utöver detta
finns det en väl utbyggd elevhälsa som arbetar förebyggande och främjande
med eleverna som går i skolan och därtill flyttar hemifrån. Lärarna är väl
utbildade och införstådda i det värdegrundsarbete som bedrivs på skolan
samt att de har ett stort intresse för elevernas individutveckling som helhet.
I det kollegiala lärandet utvecklas pedagogiken och även det tematiska
arbetet inom ramen för undervisningen och spetsutbildningen. På AMB
använder vi oss också flitigt av gästlärare från den absoluta toppen av
branschen, både nationellt, men även internationellt.
AMB Tingsryd ligger mitt emellan regioner och lokaliseringen är därför
optimal för att fånga upp ett brett och särdeles kompetent lärarkollegie.
Skolans lokaler lämpar sig särskilt väl för att anordna den sökta
utbildningen. Skolbyggnaden på ca 2000kvm består av 11 moderna
produktionsstudios, 8 fullutrustade ensemblerum och en huvudstudio för
inspelning och liveproduktion för bild och ljud, som håller hög kvalité även
med internationella mått. Vidare finns också ett auditorium med plats för
450 personer. Skolan har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv lokalt,
regionalt och nationellt på flera plan och har enligt landshövding bidragit
positivt till kommunens och regionens utveckling, samt ökat stoltheten i
regionen och visat att entreprenörskap inte är förbehållet traditionella
branscher. Lokalt samverkar skolan med kommun och stora delar av
näringslivet. Regionalt går att nämna samverkan med Kosta Boda.
Nationellt går att nämna samverkan med Sweden Rock festival.

Estetisk spetsutbildning
Samarbete med högskola
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Skolverka

Skolan har sedan starten 2013 etablerat och odlat ett samarbete med
Linnéuniversitetet, Kungliga Musikhögskolan och Malmö Musikhögskola.
Dessa samarbeten är i högsta grad levande och yttrar sig genom att AMB
tar emot lärarstudenter på skolan, erbjuder studiebesök för skolans elever på
de olika lärosätena, men också genom att det finns ömsesidiga engagemang
i flertalet projekt såsom "Make Music Matter", "Mot nya höjder" och
"STORIES #forabetterday. AMB strävar också i sin utbildning att förbereda
sina elever på utbildningar, som lärarutbildning, musikproduktion, juridik
mm, som finns på de olika lärosätena. Alla tre lärosätena har god insikt i
AMB´s verksamhet och ser skolan som en viktig utbildare inom musik,
genom de programfördjupningar som finns och den access som finns till
aktörer inom branschens toppskikt samt som en viktig rekryteringsbas för
elever med hög excellens. En kontinuerlig dialog finns hela tiden mellan
aktörerna för att främja och utveckla respektive verksamhet.
Bifogade dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BILAGA 1Academy of Music and business.pdf
Bilaga 2 AMB - DMG Education.pdf
Bilaga 3 AMB - OAKS.pdf
Bilaga 4Antagningsinstruktioner.pdf
Bilaga 5 - Yttrande Musikmakarna (1).pdf
Bilaga 6 Brev Landshovding.pdf
Bilaga 7 Disney.pdf
Bilaga 8 EKKO MUSIC.pdf
Bilaga 9 Intyg AMB - Musikmakarna.pdf
Bilaga 10 Intyg Make Music Matter! Sida 1.pdf
Bilaga 11 Intyg Make Music Matter! Sida 2.pdf
Bilaga 12 Kommunchef Tingsryd.pdf
Bilaga 13 Linneuniversitetet 1.pdf
Bilaga 14 Linneuniversitetet 2.pdf
Bilaga 15 Lunds universitet - Malmo musikhogskola.pdf
Bilaga 16 Tillstyrkan_AMB - KMH.pdf
Bilaga 17.pdf
Bilaga 18.pdf
UNDERSKRIFT AV ANSOKAN.pdf
AgarOchLedningsprovning2022.pdf
aktiebok AC Holding.pdf
aktiebok AC production AB.pdf
AXB Education AB - Bolagsordning (1).pdf
Reg.bevis AC Holding.pdf
Reg.bevis AC Produktion.pdf
Reg.bevis AMB Tingsryd.pdf
Reg.bevis AXB education.pdf
Reg.bevis Magnus Lundin.pdf
AXB Aktiebok-komprimerad.pdf
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[Ij] Älmhults
ISJ kommun

Tjänsteskrivelse

Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

2022-04-20

1(1)

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2022/10

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter.
Övriga delegeringsbeslut redovisas som tidigare.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20
• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-04-21
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-03
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-03
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-03

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-04-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2022-04-27
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022.389

Anställningsavtal studiehandledare

2022-03-16
UN 2022/27

3.13 Anställning §99/2022
Eva-Lena Brafield

Anställningar Modersmål/Studiehandledning 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.408

Anställningsavtal utbildad lärare EYP

3.13 Anställning §107/2022

2022-03-17

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2022/2

Anställningsavtal lärare EYP (ISÄ)

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2022.421

Överenskommelse - Förskollärare

2022-03-22
UN 2022/26

3.13 Anställning §114/2022
Marita Hallgren

Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen
VIKARIEPOOLEN 2022

3.13 Anställning
Anneli Jama

2022.422

Överenskommelse - Timlärare

2022-03-22
UN 2022/26

3.13 Anställning §115/2022
Marita Hallgren

Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen
VIKARIEPOOLEN 2022

3.13 Anställning
Anneli Jama

2022.423

Överenskommelse - Förskollärare

2022-03-22
UN 2022/26

3.13 Anställning §116/2022
Marita Hallgren

Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen
VIKARIEPOOLEN 2022

3.13 Anställning
Anneli Jama

2022.445

Anställningsavtal studiehandledare

2022-03-24
UN 2022/27

3.13 Anställning §117/2022
Eva-Lena Brafield

Anställningar Modersmål/Studiehandledning 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.446

Anställning Elevassistent

3.13 Anställning §118/2022

2021-12-31

Elisabeth Lindén
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Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

UN 2021/384

Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.447

Anställning Lärare

3.13 Anställning §119/2022

2021-12-31
UN 2021/384

Elisabeth Lindén
Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.448

Anställning Lärare

3.13 Anställning §120/2022

2021-12-31
UN 2021/384

Elisabeth Lindén
Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.449

Anställning Lärare vik

3.13 Anställning §121/2022

2021-12-31
UN 2021/384

Elisabeth Lindén
Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.450

Anställning Barnskötare

3.13 Anställning §122/2022

2021-12-31
UN 2021/384

Elisabeth Lindén
Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.451

Anställning Lärare (vik)

3.13 Anställning §123/2022

2021-12-31
UN 2021/384

Elisabeth Lindén
Anställning Montessoriskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.455

Elevresurs

3.13 Anställning §124/2022

2022-03-29
UN 2022/20

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64312 - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.456

Elevassistent

3.13 Anställning §125/2022

2022-01-01
UN 2022/24

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Montessoriskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.457

Plan mot diskriminering o kränkande behandling

2022-03-30
UN 2022/111

5.6 Plan mot kränkande
behandling §4/2022
Malin Turesson

Plan mot diskriminering o kränkande behandling

5.6 Plan mot kränkande
behandling
Kerstin Sörensen

2022.458

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2022-03-30
UN 2022/112

5.6 Plan mot kränkande
behandling §5/2022
Malin Turesson

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

5.6 Plan mot kränkande
behandling
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Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Kerstin Sörensen

2022.459

Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
§5/2022

2022-03-30
UN 2022/113

Monica Malm
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2022.468

Tillägg till eller ändring i befintligt anställningsavtal

2022-04-01
UN 2022/12

3.13 Anställning §126/2022
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.469

Anställningsavtal Elevresurs

3.13 Anställning §127/2022

2021-01-12
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.470

Anställningsavtal Lärare

3.13 Anställning §128/2022

2021-08-05
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.471

Anställningsavtal Lärare

3.13 Anställning §129/2022

2021-08-05
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.472

Anställning Elevresurs

3.13 Anställning §130/2022

2021-08-16
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.473

Anställningsavtal Elevresurs

3.13 Anställning §131/2022

2021-10-14
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.474

Anställningsavtal Elevresurs

3.13 Anställning §132/2022

2021-10-20
UN 2021/385

Annika Bardh
Anställningar Grundsärskolan 2021

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.475

Anställning Elevresurs

3.13 Anställning §133/2022

2022-02-10
UN 2022/23

Annika Bardh
Anställningsavtal Grundsärskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.480

Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
§6/2022
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Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022-04-04
UN 2022/116

Lisbeth Lindström
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2022.481

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §13/2022

2022-04-04
UN 2022/117

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.484

***Personuppgift***

14.2 Utbildning på kurs ska
upphöra §1/2022

2022-04-05
UN 2022/119

Johan Månsson
Utskrivning enligt skollagen

14.2 Utbildning på kurs ska
upphöra
Nataliia Karpiuk

2022.485

***Personuppgift***

14.2 Utbildning på kurs ska
upphöra §2/2022

2022-04-05
UN 2022/119

Johan Månsson
Utskrivning enligt skollagen

14.2 Utbildning på kurs ska
upphöra
Nataliia Karpiuk

2022.489

Befrielse från avgift

7.3 Avgift §4/2022

2022-04-05
UN 2022/120

Lena Andersson
Befrielse från avgift

7.3 Avgift
Linda Steckel

2022.508

Avgiftsbefrielse fritidshem

7.3 Avgift §5/2022

2022-04-01
UN 2022/122

Charlotta Gustafsson
Avgiftsbefrielse Paradisskolan

7.3 Avgift
Mikaela Svensson

2022.514

Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
§7/2022

2022-04-11
UN 2022/123

Lisbeth Lindström
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2022.531

Beslut om delegering

3.3 Medbestämmande i
arbetslivet §1/2022

2022-04-01

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2022/129

Beslut

3.3 Medbestämmande i
arbetslivet
Julianne Lindner

2022.574

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §14/2022

2022-04-20
UN 2022/136

Annie Schönbeck
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Kerstin Sörensen

2022.576

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §15/2022

2022-04-20
UN 2022/137

Marita Hallgren
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.578

Anställningsavtal psykolog

3.13 Anställning §134/2022

2022-04-20
UN 2022/138

Charlotte Ingvarsson
Anställningar Centrala Barn- och elevhälsan 2022

3.13 Anställning
Camilla Åström
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-0323—2022-03-31 inom utbildningsnämnden.
Urval: Tillsvidare
Identitet

Anställning

1 ALMCHGU01.220330 Lärare fritidshem
Organisation: Paradisskolan
Tillsvidare, From: 2022-08-08
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
2 ANBU25.220328

Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 abcd
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Andreas Burander, Rektorsida 2

3

Rektor Bitr
Organisation: The International School
Tillsvidare, From: 2022-04-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

MAHA23.220329
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sida 1
Identitet

Anställning

Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-0323—2022-03-31 inom utbildningsnämnden.
Urval: Alla visstid, månadsavlönade
Identitet

Anställning

1 ALMANWI01.220328 Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-01
Ferieanställning Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum,
Rektor
2 ALMANWI01.220328 Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-01
Ferieanställning (50,00%), Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
3

MABE07.220329

Barnskötare
Organisation: Eneryda
Allmän visstidsanställning, 2022-04-01 - 2022-06-30
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

4

MABE07.220329

Förskollärare
Organisation: Häradsbäck
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-05-01 - 2022-07-31
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för
förskola

5

MABE07.220330

Förskollärare
Organisation: Liatorp förskola
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-04-01 - 2022-06-30
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för
förskola

6

MAJO12.220324

Förskollärare
Organisation: Haga
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-01-01 - 2022-03-31
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor

77

Älmhults kommun
Förteckning över avtal om timavlönade anställningar utfärdade månad 2022-0323—2022-03-31 inom utbildningsnämnden.
Regnr

Ärende

1

MABE07.220328

Förskollärare, 402010
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-04-04, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

2

MABE07.220328

Förskollärare, 402010
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-04-04, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

3

MABE07.220328

Förskollärare, 402010
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-04-04, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola
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