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Patientsäkerhetsberättelse 2018
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva hur
verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska del ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 6 februari angett följande:
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats har upprättat
patientsäkerhetsberättelsen. Upprättad patientsäkerhetsberättelse finns bifogad till
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse och
övergripande mål och strategier för 2018.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Petra Lernås

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida41av
av220
1

Utdragsbestyrkande

Patientsäkerh
etsberättelse för
vårdgivare
Elevhälsans medicinska insats 2018

2019-01-21 Petra Lernås
Verksamhetschef Elevhälsans medicinska insats, Kultur- och
utbildningsförvaltningen.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos
externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en
patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen för
Elevhälsans medicinska insats, fortsättningsvis kallad EMI tillsammans
med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet.
Under 2018 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom rapportering
av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Under året har nio
avvikelser inkommit. Skolsköterskor och skolläkares förutsättningar,
kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet
och i mötet med elever och vårdnadshavare. Därav är arbetsmiljön och
arbetsbelastningen direkt kopplade till patientsäkerhet.
Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närståendes involveras
i patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter
och ev. klagomål på verksamheten. Resultaten som uppnåtts,
uppföljning och utvärdering av dessa leder till fortsatt arbete med
patientsäkerheten. System och IT struktur ska underlätta arbetet.
Insatser ska rikta sig mot att förebygga och undanröja hinder men
också titta på vilka processer som främjar hög kvalitet.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 utgår bland annat från
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS2011:9).
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659 3 kap, § 1 Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet på en god vård
upprätthålls.
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet är att bedriva en god
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan
förebyggas. Ledningssystemet för EMI innebär att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer
för arbetet. De ska vara kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara
sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete. Verksamheten kan
därmed skapa ordning och reda så att händelser som kan leda till
vårdskador, missförhållande eller andra avvikelser undanröjs.
Strategier för att uppnå dessa mål är att:
 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en
verksamhet som tidigt kan förbygga händelse och avvikelser.
 Säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med
riktlinjer och rutiner som kan implementeras i verksamheten.
 Kontrollera och följa upp arbetet.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och
fördelat i verksamheten.
Kultur- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan och ytterst ansvarig.
Verksamhetchef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är utsedd
och är Petra Lernås.
Verksamhetschef EMI ansvarar för ledning, planering och utveckling av
verksamheten och att god vård bedrivs. Exempel på detta kan vara att
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att
bedriva en god vård med hög kvalitet. Lokaler och utrustning för
arbetet skall vara anpassade för verksamhetens behov. Rutiner och
egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall
analyseras och följas upp.
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget
yrkesansvar att arbetet skall utföras med god kvalité och skall
medverka och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje
medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och
rapporteras.

Struktur för uppföljning/utvärdering och uppföljning
genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § Vårdgivaren skall utföra
egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.
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SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av
ledningssystemet
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker i
denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras
och mäts via rapportering i avvikelsehanteringen. En risk eller
händelse mäts enligt en risk- och händelseanalys. Avvikelser skall
snarast rapporteras till Verksamhetschef EMI som vid allvarlig
händelse rapporterar till vårdgivaren. Samtliga avvikelser rapporteras i
patientsäkerhetsberättelsen. Beslutade åtgärder följs upp på
skolsköterskornas möten som dokumenteras i minnesanteckningar.
Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån
socialstyrelsens rekommenderade basprogram. Uppföljningar av
kommunens basprogram och vaccinationer sker löpande. Egenkontroll
av olika insatser ger också kunskap kring verksamhetens kvalitet.
Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar skall
rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa
utveckling och förbättring.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivaren skall senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med
patientsäkerhet skall beskrivas, vilka åtgärder som har vidtagits och
vilka resultat som har uppnåtts.
EMI arbetar utifrån ett basprogram och årshjul för att säkerställa att
arbetet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får likvärdig
vård.
Under 2018 har flera insatser skett:
Patientsäkerhet och säkerhetskulturen
Kommunikation och brister i kommunikation kan ofta vara en delorsak
till oönskade händelser och tillbud.
Skolsköterskegruppen träffas regelbundet 1ggr/månad på
verksamhetsmöten för att diskutera säkerhetskultur, arbetsmetoder,
rutiner, lagar och författningar som styr verksamheten.
Verksamhetschef EMI informerar om nyheter som berör verksamheten
till samtliga skolskötetskor. Månadsmail säkerställer en samlad
information kring nyheter, händelser, rutiner mm.
EMI har ett aktivt samarbete med övrig personal inom elevhälsan
(rektor, kurator, psykolog och specialpedagog) och med lärare på
gymnasiet samt med många olika aktörer utanför organisationen t.ex.
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Vårdcentraler, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningen och Socialtjänsten.
Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på rutiner och blanketter
för EMI som finns samlade i Metodmappen. Alingsås kommun köper
Göteborgs stads Metodhandbok för EMI. Metodmappen är grunden i
ett ständigt pågående kvalitetsarbete och den revideras och förnyas
kontinuerligt.
En god struktur i basprogram, årshjul samt på
skolsköterskemottagningen ger en hög patientsäkerhet.
Patientsäkerhets- och säkerhetskulturen har fortsatt diskuterats på
skolsköterskemöten, och skolsköterskorna deltar aktivt i att utveckla
säkra rutiner och god kvalitet. Arbetet med dessa frågor handlar om
betydelsen av en god struktur i det dagliga arbetet för att uppnå en hög
patientsäkerhet. Detta arbete sker genom att EMI följer metodmappen
och metodhandboken Göteborg. Följande åtgärder har varit i fokus
under 2018.
Basprogram
Basprogrammet revideras och uppdateras årligt enligt rutin.
Basprogrammet är gemensamt för kommunens skolor och
gymnasieskola. Mottagningsarbetet har strukturerats genom att
synliggöra och tydliggöra skolsköterskans arbete. Syfte med detta är
att alla skolsköterskor ska kunna ta över mottagningen och lätt se vad
som är genomfört och vad som behöver göras. EMI årshjul finns utifrån
varje skolas förutsättningar.
Bemanning och resurser
Kontinuerligt lyfts skolsköterskornas bemanning på gymnasiet och
arbetsbelastningen för att säkerställa att arbetet hinns med och kan
planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt planeringen
av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till
verksamhetschef EMI. Skolsköterskorna rapporterar månadsvis till
verksamhetschef EMI och gemensamma prioriteringar görs i
verksamheten för att säkerställa att patientsäkerheten hålls. Hälso- och
sjukvårdsuppdraget i EMI är lagstyrt och kan inte prioriteras bort utan
att patientsäkerheten riskeras.
I takt med att många elever upplever psykisk ohälsa och stress har
arbetsbelastningen ökat. Vid hälsobesöken framkommer att många
elever behöver stöd, hjälp och även hänvisning till andra vårdgivare för
vård och behandling. Samhällets övriga vårdaktörer är dock
ansträngda och många gånger har eleverna svårt att få den vård/hjälp
de behöver inom rimlig tid. Samhället ställer större krav på att EMI skall
medverka i det förebyggande arbetet kring nyanlända barn,
vaccinationer, övervikt/fetma, psykisk ohälsa, rökning, alkohol och
sexuellt överförbara sjukdomar. De senaste årens ökade krav på EMI
brister i att i alla delar ge en god hälsofrämjande och förebyggande
vård och att uppfylla skollagen på grund av tidsbrist och högt elevantal.
Lokalerna
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På skolsköterskornas mottagningar är det lyhört och störande ljud från
närliggande lokaler förekommer. På den ena mottagningen finns inte
arkivskåp eller läkemedelsskåp. För att komma åt detta samt kylskåp
krävs genomgång i annan skolsköterskas mottagning. Säkerställande
av medicinska krav på lokaler vid nybyggnation kan förbättras genom
att EMI är med i ett tidigt planerringsstadium.
Styrgrupp för ProReNata IT-stöd
Styrgruppen har en sammansättning för att helheten kring IT-stöd skall
hanteras med hög kvalitet. Styrgruppens syfte är att leda och hålla ihop
hela elevhälsans dokumentation och säkerställa allt från IT-teknisk
kompetens, juridisk kompetens, support och användarkompetens,
samt att förordningar följs, rutiner blir kända och kan efterföljas och att
fortbildning och kompetens kan säkras. Verksamhetchef EMI har tid
avsatt för systemansvar i ProReNata och support för ca 100
användare, tillsammans med styrgruppen, motsvarande 0,5 tjänst. I
detta arbete ingår också att introducera nya användare, kontrollera
loggar på användare, tilldela behörigheter och att ordna fortbildning
inom området.
Verksamhetschefens uppdrag
Kraven på kvalitet, inklusive dokumentation och uppföljningar har ökat
och detta ställer krav på att inhämta kunskap inom hälso- och
sjukvårdsområdet för personalen. Detta ställer höga krav på alla inom
EMI men ytterst på verksamhetschef EMI.
Egenkontroll av verksamheten 2018 har skett genom att:
 Verksamhetschef utfört loggkontroller i journalsystemet. Detta
för att kontrollera att inte skolsköterskor och skolläkare varit
inne i journaler där en vårdrelation saknas.
 Avvikelser följs upp i verksamheten vid varje
skolsköterskemöte.
 Journalsystemet uppgraderas kontinuerligt
 Medicinteknisk utrustning som våg, audiometer och
blodtrycksmanschetter genomgås av tekniker, servas eller byts
ut vid brister
 Vaccinationstäckning följs upp och ovaccinerade elever erbjuds
vaccin
 Skolläkarinsatserna följs upp och utvärderas mot
verksamhetens mål
 Skärande och stickande avfall transporteras för säker
avfallshantering från skolsköterskornas mottagningar
 Läkemedelshanteringen har kvalitetssäkrats genom
egenkontroll. Gemensamma rutiner inom EMI för kassering,
inköp, förvaring och administrering av läkemedel har genom
egenkontroll kvalitetssäkrats.
 Egenkontroll av arkivskåp under 2018, gemensamma riktlinjer
för hur journaler förvaras, arkiveras, rekvireras och
dokumenteras i har genomförts. Egenkontrollen visar att rutinen
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följs mycket väl. Hantering av personuppgifter och känsliga
dokument har uppmärksammats för att uppfylla lagkrav.
Egenkontroll av olika insatser ger kunskap kring verksamhetens
kvalitet. Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar
skall sedan rapporteras och återföras till verksamheten för att
säkerställa utveckling och förbättring.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2-3 § Vårdgivaren skall identifiera
processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador
Intern samverkan inom gymnasiet och extern samverkan med andra
vårdgivare och/eller insatser sker kontinuerligt på gymnasiet.
Intern och extern samverkan med andra vårdgivare och/eller insatser
är en stor faktor för att undvika vårdskada.
Samverkan sker med Vårdcentraler för att säkra tillgång av skolläkare
två gånger per år och det fungerar mycket bra.
Samverkan och dialogmöte kring uppdrag och vårdkedja med
ungdomsmottagningen, barn- och ungdomsmedicinskamottagningen,
obesitasteamet, Mandometerkliniken och logopedmottagningen sker
regelbundet (minst en gång per år) då många patienter finns inom våra
verksamheter undviker vårdskador. Barn- och ungdomspsykiatrin
deltar regelbundet i planerade möte på olika nivåer för att säkerställa
processer i informationsflöde, remissgång och behandlingsresultat.
Samverkan enligt Västbus riktlinjer har skett under 2018 och SIP,
samlad individuell plan, upprättas vid behov för elever i behov av
samlade insatser.
EMI samverkar med följande parter under elevens skolgång från 16-20
år:
 elever och vårdnadshavare
 elevhälsan på gymnasiet
 grundskolorna i kommunen
 elevhälsoteam vid stadie- och skolbyte
 avlämnande grundskola, vid övergång från grundskola till
gymnasieskola
 kostenheten angående rutiner för elever med behov av
specialkost

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra
brister i verksamhetens kvalitet.
All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och
för elever. Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen
påverka patientsäkerheten.
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Verksamhetschef EMI ansvarar tillsammans med berörda för att göra
en riskanalys och återinföra information och kunskap till verksamheten.
Likaså ansvarar verksamhetschefen för att uppmärksamma och påtala
risker till vårdgivaren.
Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska insats:
 Uppgifter såsom personnummer, skola, klasstillhörighet och
adress uppdateras för sällan i IT-stöd från folkbokföringssystem.
 Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje
läsår för att säkerställa rätt skolsköterskebemanning och
skolläkarresurs på gymnasiet utifrån elevunderlag. Elevhälsans
medicinska insats uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande
arbete, inkl. vaccinationer och hälsobesök har utökats.
Skolsköterskornas arbetsbelastning har ökat då antalet elever på
skolan som behöver kompletteringsvaccinationer är stort.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser & Händelseanalys
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschef EMI
händelser som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för
elev i samband med vård och behandling. Verksamhetschef EMI
ansvarar för bedömning och analys och utser analysteam vid behov.
Rektor ansvarar för elevens skolgång och skall också få rapport om
händelsen.
Avvikelser 2018
Vid stora brister görs anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg,
IVO. Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria. Under
2018 har avvikelser inkommit på följande områden.
 9 avvikelser på journalhantering och dokumentation

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för synpunkter
och klagomål från elever och vårdnadshavare i ärenden som rör EMI.
Föräldrar behöver upplysas om att denna möjlighet finns utöver den
möjligheten att kontakta respektive skolsköterska, skolläkare eller
verksamhetchef EMI. Synpunkter på omhändertagandet inom EMI
skall alltid tas om hand och vidarebefordras till verksamhetschef EMI.
Samverkan mellan vårdgivare och vårdnadshavare/elever i dessa
frågor ökar möjligheterna att öka kvaliteten i vården.

Sammanställning och analys
9
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SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall
sammanställas och analyseras för att vårdgivaren skall kunna se
mönster och trender.
EMI har under året inte haft någon inkommen synpunkt och klagomål
på verksamheten.
Verksamheten informerar vårdnadshavare om att synpunkter och
klagomål kan lämnas och var de kan lämnas. Sammanställning och
hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål utvecklas för att
kunna följa flöden över tid och se mönster och trender som indikerar
brister i verksamhetens kvalitet.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienter och
närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård,
undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid
vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande. Information om EMI och
basprogrammet ges muntligt och skriftligt vid besök ute klasserna av
skolsköterskorna samt vid hälsobesöken. Det finns information om EMI
på kommunens hemsida och målet är att även basprogrammet ska
finnas tillgängligt där.
Överföring av EMI journal till/från skola utanför kommunen eller
fristående skola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande.
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev
och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.
Elev bör alltid informeras om det som rör hen och informationen skall
vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när
man bedömer detta som viktigt. Eleven skall ha medinflytande som
med tiden, eller under vissa omständigheter, övergår till ett
självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och tystnadsplikt. En
välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet.
Samverkan sker med elev och vårdnadshavare kring specialkost samt
egenvårdsinsatser. Vid behov samverkar EMI med elev och
vårdnadshavare vid information om elevs sjukdom/funktionshinder till
elever och/eller personal. Information kan vara både muntlig och
skriftlig och eleven skall känna sig respekterad. Tolk används vid
behov.
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI
sker på följande sätt och skall alltid vara anpassad efter elevens
behov, ålder, mognad, kunskap och situation:
 Beskrivning av EMI och uppdrag samt skolsköterskans roll i
arbetet med eleverna.
 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella
biverkningar.
 Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och
hälsosamtal.
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Information om sekretess och tystnadsplikt.
Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man
skall vara uppmärksam på vid exempelvis symptom eller skada.
Information till och medverkan från elev/vårdnadshavare
behöver stärkas och synliggöras som en viktig del i
omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. Detta
arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev och
vårdnadshavare.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i
verksamheten av genomförda åtgärder.
Under 2018 har alla elever erbjudits hälsosamtal, hälsoundersökning
samt vaccinationer enligt basprogrammet. Vi kan konstatera att i
princip alla elever genomför hälsosamtal och hälsoundersökning. Vi
har god vaccinationstäckning i kommunen.
Skolsköterskans arbete med att skapa en likvärdig struktur på
mottagningarna har ökat patientsäkerheten. Vid kontroll av
medicinteknisk utrustning har verksamheten vidtagit åtgärder för att
säkerställa hög patientsäkerhet.
Kompetensutveckling EMI under 2018:






Skolskötersketräffarna/kategorimöte som sker 1 ggr/månad har
ett högt deltagande
Hygien och smitta
Sexuell hälsa
Skolsköterskorna har handledning
Riksföreningens skolsköterskekonferens i Göteborg där 3/3
skolsköterskor deltog

Verksamhetschef EMI har deltagit på ledningsdagarna för
Verksamhetschefer och har tillsammans med skolsköterskorna varit på
skolsköterskedagar. Verksamhetschef EMI har även kollegial
handledning med kollegor från närliggande kommuner och deltar i
regionens nätverk för Verksamhetschefer EMI/MLA.
Strukturmått utgör förutsättningar för att nå definierade mål





Alla skolsköterskor har ökad medvetenheten i att upptäcka
och rapportera avvikelser och risker
Skolsköterskorna deltar till stor del i arbetet med att utveckla
säkra rutiner
Alla skolsköterskorna samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet kan hinnas med
Fortsatt ökat arbete med rutiner, kvalitet, skolläkarinsatser och
dokumentation riktat till elevhälsans medicinska insats
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Vidareutveckling av arbetet kring riskområden och utarbetande
av säkra rutiner
Bemanning: elever/skolsköterska samt elever/skolläkare följs
upp minst två gånger per år

Gällande förutsättningar för patientsäker EMI i Alingsås kommun:













Det finns en tydlig organisation för EMI
Det finns ett ledningssystem för EMI
EMI följer Metodmappen, Metodhandboken, årshjul och lokala
riktlinjer
Metodmappen och Metodhandboken uppdateras och revideras
kontinuerligt
Det finns rutiner för risk- och avvikelsehantering
Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner
Alla skolsköterskor samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet ska hinnas med
Kompetensutveckling sker kontinuerligt efter behov
Tillsyn av medicinteknisk apparatur genomförs årligen
Alla vårdkontakter dokumenteras i elevjournal
EMI är en del av elevhälsoteamen och arbetar gemensamt för
elever i behov av särskilt stöd
EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete

Processer för patientsäker EMI:
 Hälsobesök har erbjudits alla elever enligt skollagen samt
Socialstyrelsen och Skolverkets ”vägledning för elevhälsan”
 Vaccinationer har erbjudits enligt nationella
vaccinationsprogrammet
 Öppen mottagning har erbjudits
 Egenkontroller har utförts i verksamheten och åtgärder har
vidtagits
 Regelbundna skolsköterskemöten
 Avvikelserapporteringen som var noll ska ökat i antal, vilket
betyder att brister synliggörs och därmed kan åtgärdas. Detta
medför en ökad patientsäkerhet.
 Målen under 2017 som EMI har haft i det systematiska
kvalitetsarbetet har förbättrat strukturen för arbetet och därmed
ökat patientsäkerheten.
Resultatmått:
 9 avvikelser i samband med dokumentation har inrapporterats.
Generellt sett kan sägas att elevhälsans medicinska insats
underrapporterar risker och händelser. Orsaken kan vara
oklarheter i rutiner och vad som skall rapporteras.
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Övergripande mål och strategier för 2019
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För EMI är
det övergripande målet att säkerställa en god och säker vård som
bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens.
Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med att erbjuda
vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller enligt basprogrammet,
kontinuerlig kompetensutveckling samt fortsätta utveckla samverkan
med elever och vårdnadshavare. I dagsläget finns det inte kommunala
politiska mål gällande EMI i Alingsås kommun. Verksamhetschef EMI
har tillsammans med verksamheten identifierat följande mål för arbetet
med patientsäkerhet under 2019:
Mål




fortsätta arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser,
risker och avvikelser i EMI.
Strategi: Månadsvisa avstämningar med verksamheten av
verksamhetschef EMI.
att under 2019 kommer EMI fortsätta det systematiska
kvalitetsarbetet utifrån rapporteringsmallen och de nationella
kvalitetsmåtten för EMI.
Strategi: Verksamhetschef EMI kommer att använda
rapporteringsmallen (de nationella kvalitetsmåtten) för att identifiera
områden som behöver utvecklas och förbättras.
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-02-13

§ 4 2019.085 KUN

Årsbokslut för kultur- och fritidsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning.
Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala
årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens anvisningar.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2018 ett överskott på 1 770 tkr gentemot budget. Det
positiva resultatet beror främst på att Nolhagaparkbads uppstart genererat lägre kostnader
och mer kostnadseffektiva evenemang tillsammans redovisar ett resultat på över två miljoner
i positiv budgetavvikelse.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för 2018 och
översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 1 2019.085 KUN

Årsbokslut för kultur- och fritidsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning.
Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala
årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens anvisningar.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2018 ett överskott på 1 770 tkr gentemot budget. Det
positiva resultatet beror främst på att Nolhagaparkbads uppstart genererat lägre kostnader
och mer kostnadseffektiva evenemang tillsammans redovisar ett resultat på över två miljoner
i positiv budgetavvikelse.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för 2018 och
översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens årsbokslut 2018
KFN 2019-02-20 § x
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Årsbokslut 2018
Verksamhet – väsentliga händelser och verksamhetens utveckling
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och
verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet, kulturskolan samt turist- och
evenemangsverksamheten. För detta ansvar har kultur- och fritidsnämnden haft en
tilldelad ram om 70 miljoner för 2018.
Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden haft 10 stycken nämndsammanträden och
behandlat och fattat beslut om nämndens verksamhetsområde. Sammantaget har
nämnden under året behandlat 86 paragrafer samt genomfört strategi- och
utbildningsdagar.

Ny organisation

Under våren fastställde nämnden en ny organisation för kultur- och fritidsnämnden (KFN
19 februari § 7). Beslutet innebar att fem avdelningar blev fyra och dessa avdelningar
bytte delvis namn för att bättre spegla verksamhetens innehåll och funktioner: Kulturhus,
Anläggning och fritid, Ungdoms- och fritidsverksamhet och Kulturskolan.
Kommunfullmäktige beslutade i april (KF 25 april 2018 § 87) att kultur- och fritidsnämnden
och utbildningsnämnden skulle slås samman till kultur- och utbildningsnämnden från och
med den 1 januari 2019. Under hösten har därför ett omfattande arbete pågått med att
förbereda verksamheterna inför denna sammanslagning.

Nya fritidsanläggningar

Under året har flera fritidsanläggningar öppnat för allmänheten. Under hösten fick
förvaltningen tillgång till Nolhaga Parkbad efter en omfattande renovering av
anläggningen. Den beräknas öppna våren 2019. Den 23 maj invigdes skatearenan i
Sollebrunn och den 29 augusti invigdes skate- och parkouranläggningen vid Savannen.
Utöver dessa anläggningar har även ett nytt funktionshinderanpassat bad vid Gerdsken
och en ny lekplats i Gräfsnäsparken anlagts.

Kulturverksamhet

Förberedelserna inför digitaliseringen av kommunens samlingar har pågått under en tid
och under årets senare del kunde de första föremålen och fotografierna publiceras på den
nationella hemsidan ”Digitialtmuseum.se”. Sammantaget har cirka 25 000 föremål och
fotografier publicerats under 2018. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år.
Genom 0,5 % -regeln för uppförande av offentlig konst i samband med byggprojekt har
förvaltningen arbetat med uppförande av konstverk i Nolhaga Parkbad.
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Under hösten 2017 beslutade nämnden att ta emot den donerade statyn ”Med
handväskan som vapen”. Processen slutfördes under sommaren när statyn upprättades
och invigdes i Åmanska Parken den 16 juni.

Kulturskolan

Under våren gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att (KFN 14 maj § 27)
ta fram ett inriktningsdokument för kulturskolan. Den 22 oktober (KFN § 54) fastställde
nämnden det nya inriktningsdokumentet som lägger fast färdriktningen för kulturskolans
verksamhet de kommande åren. Där lyfts fokusområdena tillgänglighet, jämlikhet och
kvalitet fram.
Kulturskolans elever har varit aktiva och deltagit vid flera publika evenemang så som:
•
•
•
•
•
•

Potatisfestivalen
Invigning av statyn ”Med handäskan som vapen”
Kulturnatta
Invigning av Lights in Alingsås
Julmys
”Elva nätter före jul” samverkansprojekt på Palladium med Integrationsavdelningen

Ungdomsverksamheten

Ungdoms och fritidsverksamheten har under året identifierat behovet av att separera de
yngre och äldre ungdomarna med utökade öppettider för de yngre det vill säga 11-13 år. I
Sollebrunn har utökade öppettider med en dag i veckan genomförts för åldersgruppen 1113 år. Under 2018 har ungdomsverksamheten arbetat med att införa en högre grad av
riktad verksamhet. Ett resultat av detta är att musikverksamhet med tillhörande
studioaktiviteter och workshops har införts.
Arena elva har också infört lunchöppet för elever vid Alströmergymnasiet under perioden
med särskilt fokus på elever vid introduktionsprogrammen två dagar i veckan. De sju
veckor som de nya öppettiderna har varit i bruk har resulterat i 150 besökare.
En trend med minskade besök i den öppna fritidsgårdsverksamheten i Ingared och
Sollebrunn har uppstått under året. Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med
ungdomarna för att kunna anlysera vad det minskade besöksantalet i Ingared beror på.
Bland annat har ungdomsgrupperna istället valt att besöka det meröppna biblioteket eller
åka in till tätortens fritidsgård. Som ett resultat av detta har ett arbete med att rusta upp
biblioteket och skapa riktade aktiviteter på Ingareds fritidsgård påbörjats för att möta
gruppens efterfrågan.
Under året har fritidsgården Arena elvas musikverksamhet utökats med en kväll i veckan
och då med fokus på scen och studioverksamhet samt uppträdande. Detta har medfört att
antalet besökare under dessa musiktorsdagar har ökat med 78 % då sammantaget 1857
ungdomar besökte dessa.
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Under årets sommarlov har nämnden genomfört och utökat satsningar på avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter i olika kommundelar för barn och unga i åldrarna 6-20 år. Genom
statligt riktade medel från Socialstyrelsen har nämnden genomfört aktiviteter under sex
veckor vilka har nått cirka 3 600 barn och unga. Aktiviteterna har involverat andra
kommunala förvaltningar och elever från Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram
har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna. Arena elvas verksamhet och
personal var ett viktigt inslag under Gothia Cup och på flera platser i kommunen.

Bibliotek

Alingsås bibliotek använder bibliotekssystemet Koha som är ett system som bygger på
öppen källkod. Under 2018-2019 har biblioteket mottagit projektmedel från Kungliga
biblioteket för att driva Koha-nätverket i Sverige. Som ett led i detta stod bland annat
Alingsås bibliotek som värd för en nationell Koha-konferens där 70 deltagare från landets
bibliotek samlades för att utbyta erfarenheter kring det öppna bibliotekssystemet och för
att diskutera digitalisering av biblioteken med fokus på nytta för besökarna. De bibliotek
som har Koha i Sverige genomför också så kallad ”jobbskuggning” hos varandra och
under året har medarbetare från biblioteket varit i både Lund och Umeå. Under året har
Alströmergymnasiets biblioteksdatasystem integrerats in i Koha.
Under 2018 har utlåningssiffrorna och antal besök på huvudbiblioteket ökat jämfört med
tidigare år. Under 2017 var besökssiffrorna 185 598 och utlåningssiffrorna 245 497 och
under 2018 låg motsvarande siffror på 199 528 besök och 271 127 utlån. Detta trendbrott
kan förklaras av ett större och bredare utbud av programverksamheter och mediainköp.
Biblioteket i Ingared införde under våren meröppet i sin verksamhet och lokalerna gjordes
dessutom mer tillgängliga genom omdisponering av de publika ytorna.
Under hösten arbetade kultur- och fritidförvaltningen tillsammans med övriga
biblioteksförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen) fram
ett förslag till ny biblioteksplan som kommunfullmäktige ska fastställa för den nya
mandatperioden 2019-2022.

Barn och unga i samverkan

Arbetet inom barn ungdom samverkan (BUS) har fortgått under året i syfte att öka
effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och ungdomar.

Samverkan vänorter

Under året har det skett utbyte med de nordiska vänorterna i Tårnby kommun i Danmark
och Skedsmo i Norge. Träffen skedde denna gång i Tårnby och sammanlagt 20 ungdomar
träffades vid två tillfällen för att lära känna varandra och få ett kulturellt utbyte. Även
politiker och verksamhetschef deltog vid en utbytesträff.
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Turist och evenemang

Från och med 2018 ingår turist- och evenemangsverksamhete i kultur- och
fritidsnämnden. Under våren antog nämnden en ”Handlingsplan för turist- och
besöksnäringen” (KFN 16 april § 21). Handlingsplanen har implementerats under perioden
och en organisation har byggts upp för turist- och besöksverksamheten. Utvecklingen av
mat-, kultur- och naturturism har påbörjats i linje med handlingsplanen. Som ansvariga för
turist- och evenemangsverksamheten arrangerade nämnden för första gången diverse
evenemang eller bidrog till andra evenemang såsom:
-

Potatisfestivalen
Gothia Cup
Guidade turer under Lights in Alingsås
Julmys och Tomteparad

Utöver detta har Fikavandraingar och stadsvandringar genomförts och konceptet
Fikavandring utökades med "Fikavandring i juletid" under tre söndagar i december.
En inventering av vandringsleder i kommunen har genomförts för att undersöka ledernas
kvaliteteter såsom: standard, skyltning, underhåll, huvudmannaskap och
marköverenskommelser.
Deltagande och samverkan med Västsvenska turistrådet, näringslivet och Göteborg och
company har skett samt i övriga nätverk i branschen.

Stöd till föreningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) om översyn av bidragsregler
samt gjorde en omfördelning mellan de olika bidragen. Ersättningsnivåerna inom
verksamhetsbidraget höjdes och stödet till folkbildningsförbunden stärktes med 200 tkr
med motsvarande reducering av projektbidraget. Bidrag för folkhälsa och miljö infördes för
att stärka föreningar med verksamhet som missgynnats av tidigare bidragsregler.
Under året har rutiner och processer setts över vilket ökat kontrollen och
utbetalningstakten har följt bidragsreglerna. Under hösten har även implementeringen av
nytt boknings-, bidrags- och anläggningssystem gjorts vilket bland annat innebär
digitalisering och förenkling av rapporteringen för föreningarna.

Demokratifrågor
Enligt anvisningarna för årbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete
med demokratifrågor under året:
• I nämndens flerårsstrategi för 2017-2019 återfinns åtagandet: ”Kultur- och
fritidsnämnden åtar sig att utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig
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av medborgardialog”. Uppföljning av detta åtagande återfinns längre fram i
dokumentet under mål nio.
•

Kontinuerliga och strukturerade dialogmöte med föreningslivet.

•

Ungdomsfullmäktige har genomfört två sammanträden och ungdomsrådet har haft
28 sammanträden. Dessa sammankomster bidrar till att ge ungdomar insikt i den
demokratiska processen.

•

Via ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar
möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Föredelning av bidrag
lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför. Under året
har 20 bidragsansökningar beviljats.

•

Ungdomsfullmäktige har genomfört temadagar där det huvudsakliga innehållet har
varit demokratifrågor.

•

Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska ”Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” Detta genomförs bland annat
genom meröppet, programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på
minskat digitalt utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i
syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.

•

Biblioteket har under hösten 2018 åretupprätta ett ”digitalt center” i syfte att minska
det digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan
genomföras med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet (”Stärkta
biblioteket”).

•

Kulturhuset utgjorde en plats för kommunens förtidsröstning.

•

Öppet hus på Kulturskolan i april – en öppen mötesplats för alla.

•

Paneldebatt med anledning av konsthallens utställning ”Försent för exorcism”. Vid
debatten diskuterades konstens makt och påverkan med anledning av
konsthallens utställning.

•

Som en del i satsningen på en ”Demokrativecka” på Kulturhuset samverkande
förvaltningen med några pensionärsorganisationer då man arrangerade en
6
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kulturpolitisk debatt med kommunfullmäktiges partier. Utöver detta har Kulturhuset
uppmärksammat Prideveckan genom olika utställningar och föreläsningar.

Åtaganden och nyckeltal
De av nämnden beslutade mål och åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka
i sin tur är nedbrutna till aktiviteter inom nämndens verksamheter.
Följande symboler och färger används för att ange status för åtagandena:
Åtagandet är genomfört
Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
Åtagandet kommer ej genomföras

Mål 2 I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande
Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att

Medborgarnas upplevelse av
arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras

samverka med utbildningsförvaltningen,
civilsamhället och näringslivet i syfte att öka
andelen i arbete samt delaktigheten i
samhället.

Kommunens näringslivsranking ska
förbättras

Nyckeltal:

Självförsörjningsgraden ska öka

Antal aktiviteter, medborgardialoger och
resurser riktade till integrationsfrämjande
arbete
Antal extratjänster
Antal riktade insatser för att motivera och
rekrytera nyanlända kvinnor till nätverk

Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden har
kännetecknats av samverkan med så väl föreningsliv som andra förvaltningar.
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•

Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket har samverkat kring gruppen nyanlända
med fokus på språkinlärning, informationssökning och kulturaktiviteter. Där bland
annat kulturhusets utbud har presenterats för gruppen.

•

Sagoläsning på andra språk har genomförts i biblioteket med stöd av
Integrationsavdelningen och invandrarföreningar.

•

Genom statliga medel har satsningen kring digitalt utanförskap kunnat initieras i
Kulturhuset där gruppen nyanlända har utgjort en stor grupp.

•

Vuxenutbildningen (SFI), Röda korset och biblioteket anordnar språkcafé för
nyanlända på biblioteket. Utifrån en genomförd fokusgruppsundersökning under
våren har det visat sig att denna aktivitet behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp
och syfte. Arbetet avseende detta pågår.

•

Konceptet ”Happy Sunday” för nyanlända kvinnor och flickor har under 2018
utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och
Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att
introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och kulturliv.
Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en utmaning och genom
föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad förståelse för samhället i
övrigt. Under perioden har elva träffar genomförts med 5-25 deltagare per tillfälle.
Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika aktiviteterna. Genom
projektet har målgruppen fått insyn i vad och hur föreningslivet fungerar. Det
etablerade konceptet ”Happy Friday” har flyttat utanför tätorten till fritidsgården i
Sollebrunn.

•

I samverkan med utbildningsförvaltningen och deras uppdrag att ansvara för
kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för unga har ungdomar i verksamheten ”Din
väg” mottagit sysselsättning och handledning i Arena elvas musikstudio. Detta har
bidragit till att skapa en meningsfull vardag och minska utanförskapet för gruppen.

•

Ungdomsverksamheten har under hösten varit en del av Integrationsavdelningens
introduktionsprogram för nyanlända där alla familjer med barn i åldrarna 11-20 år
har fått en introduktion i denna verksamhet och dess aktiviteter. Vid dessa
introduktionstillfällen har både barn och dess föräldrar närvarat. Information om
kultur- och fritidsförvaltningen och dess olika verksamheter ges också vid lokal
samhällsinformation som alla nyanlända i kommunen får genom
Integrationsavdelningen. Ungefär en tredjedel av de ungdomar som fått
introduktionsinformation har sedan återkommit i verksamheten. Gruppen har då
uttryckt en önskan om att ungdomsverksamheten ska erbjuda fler idrottsaktiviteter
och även läxhjälp.
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•

Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och
stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad
musikverksamhet. I samverkan med Studiefrämjandet har musikevenemanget
”Livekarusellen” ägt rum vid flera tillfällen. Där får unga fritisgårdsbesökare också
använda studieutrustning för att filma och redigera sina uppträdanden. Under
”Musiktorsdagarna” bereds ungdomar möjlighet att arbeta med musik där en
särskild satsning på gruppen flickor genomförs. Evenemanget har lockat ungdomar
som i vanliga fall inte besöker fritidsgården och andelen flickor som besökt
torsdagarna har ökat.

•

När evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes kom det 220 besökare.
Vidare har musikarrangemanget ”Festivalströmer” genomförts vilket var ett
samarbete mellan Arena elva och Alströmergymnasiets estetprogram. Syftet med
aktiviteteten var att nå nya målgrupper till Arena elvas verksamhet genom att låta
olika ungdomsgrupper mötas på naturlig väg i Arena elvas lokaler. Sammantaget
besökte 250 stycken Festivalströmer och hälften av dessa var flickor.

•

Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 tilldelats riktade statliga medel via
Socialstyrelsen för att genomföra aktiviteter för barn och unga under årets alla lov.
Nämnden har arbetat med att nå målgruppen nyanlända för att göra
sommarlovsaktiviteterna kända. Detta har bland annat gjorts genom riktad
marknadsföring genom tolk och olika översättningar men också genom att en
kontaktperson från Integrationsavdelningen har följt med gruppen så att de hittar till
de olika sommarlovsaktiviteterna.

•

Kulturskolan genomför tillsammans med Alströmergymnasiet ett samarbete där
nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater. I planeringen av
Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen och Campus
Alingsås i syfte att utveckla aktiviteter som kunde attrahera målgruppen nyanlända
samt övriga.

•

Under året har förvaltningen anställt fem personer inom arbetsmarknadsåtgärden
extratjänster.

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

Kommunens näringslivsranking ska
förbättras

2. KFN åtar sig att
digitalisera turist och besöksnäringen i syfte
att öka tillgängligheten och tillväxten

Nettoomsättningen för totala antal företag i
kommunen ska öka
9
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Nyckeltal:
Antal aktiviteter, evenemang och riktade
resurser för att utveckla besöksnäringen

Under våren öppnade förvaltningen en säsongsanpassad turistbyrå i museets lokaler.
Turistbyråns verksamhet fanns även på plats vid evenemang och vid olika destionationer
genom så kallade ”info points”.
Den 16 april antog nämnden även en ”Handlingsplan för turist- och besöksnäringen”.
Handlingsplanen har implementerats och ett arbete har gjorts med att bygga upp
organisationen för turist- och evenemangsenheten i enlighet med denna. I
handlingsplanen redovisas olika utvecklingsområden i syfte att utveckla Alingsås till en
attraktiv destination. Bland annat anges att digitaliseringen av turist- och besöksnäringen
ska utvecklas och att inventering av besöksmål ska genomföras. Genom fokusområdena
kulturturism, naturturism och måltidsturism ska nämnden arbeta med att utveckla och
paketera utbudet av produkter och koncept.
I linje med detta har ett arbete inletts i syfte att presenterar naturturismen i kommunen.
Förvaltningen har under perioden inventerat kommunens vandringsleder och tagit fram
förslag på cykelrundor i kommunen för olika användare och utmaningar. Med hjälp av
GIS-avdelningen tar förvaltningen fram nya kartor över vandringlederna och
cykelrundorna. Kartorna ska tillgängliggöras för nedladdning i olika format och kunna
anpassas till besökares GPS:er och telefoner. Utvecklandet av dessa produkter fortgår
också under 2019. Det gör även arbete med att inrätta en digital bokningsmodul för
förvaltningens olika guidningar.
Som en del i att digitalisera turistnärigen har förvaltningen under året ingått ett avtal med
ett lokalt mobilspelsföretag för att lansera Alingsås i mobilspelet ”Backpacker”. Detta är ett
frågesportsspel med över två miljoner registrerade spelare världen över. Spelet innebär ett
nytt sätt att marknadsföra Alingsås som besöksmål och nå nya målgrupper. Alingsåsarna
har varit delaktiga i framtagande av frågesportspelet genom att skicka in förslag på frågor
om staden och kommunen till förvaltningen, frågor som sedan har hamnat i spelet.
Utöver detta har turist- och evenemangverksamheten under perioden genomfört en rad
aktiviteter så som fikavandringar, stadsvandringar, ansvarat för utförandet av guidningar
under Lights in Alingsås samt öppnat upp en säsongsanpassad turistbyrå i museets
lokaler. Under Lights in Alingsås flyttade turistbyrån in i Kulturhuset. I enlighet med
handlingsplanen har också ett Kafénätverk bildats vars syfte är att samverka kring
marknadsföring, aktiviteter och evenemang gällande stadens olika kaféer. Under året har
fyra sådana nätverksträffar genomförts.
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Sammanfattning mål 2:
Åtagandena är i stora delar genomförda. Åtagande 1 innebär ett långsiktigt arbete där
planerade aktiviteter är genomförda, integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande.
Genomförda aktivitetera förväntas medföra en ökad inkludering och motverka segregation.
I åtagande 2 har ett utvecklingsarbete påbörjats vilket kommer att fortsätta också efter
årets slut. Aktiviteterna förväntas leda till att förbättra service och tillgängligheten för
medborgaren och turister. Sammantaget bidrar åtaganden till det övergripande målet att
det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande.
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Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2
procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Nämndens och förvaltningens
åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att
minska administrationen genom smartare
och effektivare arbetssätt där nya lösningar
inom teknik prioriteras

Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
summan av skatteintäkter och generella
Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att
statsbidrag.
utveckla, reducera och effektivisera sin
administration
Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att
söka externa medel till sin verksamhet
Nyckeltal:
Förvaltningsövergripande administrativa
processer
Antal ekonomiska uppföljningsmöten med
verksamheterna
Genomförda digitala lösningar
Implementering av ny organisation
Antal genomförda ansökningar samt
erhållna externa medel
Den 19 februari fastställde Kultur- och fritidsnämnden en ny organisation för kultur- och
fritidsförvaltningen. Med den nya organisationen säkerställde nämnden en effektiv och
funktionell användning av chefsresurser då Ungdoms- och fritidsverksamheten och
utbildningsförvaltningens Integrationsavdelning delar chef. Kulturhusets verksamheter
som tidigare bestod av två avdelningar delar chef i och med sammanslagningen. Från och
med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slås samman till
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en gemensam nämnd. Arbetet med att finna såväl förvaltningsövergripande processer
som en ny förvaltningsstruktur har genomförts under perioden.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet (medel från innovationsfonden
2017) är upphandlat och arbetet med att bygga och upp och implementera systemet i
samtliga verksamheter har genomförts under 2018. Systemet beräknas ge administrativa
vinster då handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder
till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Administrationen av föreningsbidrag
och bokning av lokaler kan också komma att effektiviseras. Det nya systemet bidrar även
till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför införandet av det
nya IT-systemet en bättre service till föreningarna och allmänheten i Alingsås.
Tillsammans med IT-avdelningen fortskrider arbetet med att anpassa
biblioteksdatasystemet Koha till övriga IT-system vilket bidrar till effektivisering av
bibliotektes personals arbetssätt. Bland annat har ett arbete påbörjats med kommunens
ekonomiavdelning att effektivisera den manuella krav och faktureringsprocessen i syfte att
automatisera denna.
Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel

Belopp

Syfte

Beslut

Sommarlovsaktiviteter

394 761

Avgiftsfria
sommarlovsaktiviter,
främja deltagande,
integration och motverka
segregation

Ja, mottagit medel

540 362

Avgiftsfria lovaktiviteter,
främja deltagande,
integration och motverka
segregation

Ja, mottagit medel

Extra riktade medel för
flickor, Integration och
utanförskap.

Ja, mottagit medel

(Socialstyrelsen)

Övriga aktiviteter under
lov
(Socialstyrelsen
Länsförsäkringar

30 000

Stärkta bibliotek

655 000

Digitalt stöd minska
digitalt utanförskap

Ja (500 000)

110 000

Litteraturstöd

Ja, mottagit medel

(Kulturrådet)
Litteraturstöd
folk/skolbibliotek
(Kulturrådet)
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Kultur- och
fritidschefsnätverk i
GR samverkansprojekt

300 000

Artscape 2019:
Storskalig gatukonst

Ja, nätverket i GR
mottagit medel (Partille
kommun projektägare)

Kulturskolan,
utvecklingsbidrag
18/19 (Kulturrådet)

1 600 000

Göra verksamheten mer
jämlik

Ja (600 000)

Stärka arbetet med
offentlig konst

Inget belopp

Satsning på
konstsamlingen

Avslag

Kompetensutveckling
Koha (Kungliga
biblioteket)

600 000

Komptensutveckling/
nätverksbyggande

Ja, mottagit medel

Stärkta bibliotek

430 000

Kommunerna ska
tillsammansmed
Högskolan i Borås
undersöka möjligheterna
för en anpassad
studierform för sökande
med utländsk bakgrund i
syfte att trygga och
bredda den framtida
försörjningen av personal
till bibliotek och
kulturhus.

Ja, projektägaren
Göteborgs stad

270 000

Regionalt arrangörsstöd
för att stärka arbete med
kultur för barn och unga

Ja, mottagit medel

105 222

Öka tillgängligheten och
kvaliteten i verksamhet
vid fritidsgårdar

Ja, mottagit medel

”Kulturmiljonen”

(Statens konstråd)

(Kulturrådet)
Ansökan tillsammans
med Göteborgs stad
(projektägare) och
Kungsbacka och
Högskolan i Borås

Arrangörsstöd
(Västra
Götalandsregionen)
Öppen
fritidsverksamhet
(Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor)
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Sammanfattning mål 4:
Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk hushållning grundad på
effektiv resursanvändning.

Mål 5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Nöjd-medarbetar-index ska höjas

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
KFN åtar sig att
verka för en arbetsmiljö med en hållbar
arbetsbelastning som bygger på gott
ledarskap samt tydliga roller och funktioner
Nyckeltal:
Nöjd-medarbetar-index ska höjas

Den i början av året reviderade förvaltningsövergripande handlingsplanen för nämndens
arbetsmiljömål har sin utgångspunkt i lokala verksamhetsspecifika identifierade aktiviteter.
I handlingsplanen för 2018 beslutade förvaltningens samverkansgrupp under mars 2018
att fortsätta de påbörjade områdena ledarskap, medarbetarskap samt arbetsbelastning.
Aktiviteter inom område ledarskap har inneburit ett kvalitativt genomförande av
samverkansavtalet, vilket enligt plan har efterlevts. Gällande område medarbetarskap har
lokala samverkansmöten och arbetsplatsträffar genomförts, dokumenterats samt lagrats
elektroniskt på anvisad plats. Tillgänglighet och transparens gällande dokumentation
bidrar till medarbetarinflytande och synlighet inom områden såsom arbetsmiljö och
verksamhetens prioriterade områden för genomförande.
Efter genomförd medarbetarenkät hösten 2018 visar resultatet av undersökningen att
nöjd-medarbetar-index (NMI, genomsnitt av samtliga frågeområden i medarbetarenkäten)
har ökat från 3,4 2017 till 3,7 2018. För kommunen som helhet är NMI 3,8 för 2018.
Sammanfattning mål 5: Åtagandet är genomfört i riktningen att nå god service, hög kvalitet
och tillgänglighet.
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Mål 9 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att stödja och i
samverkan med föreningslivet utveckla
tillgången på idrott- och friluftsliv samt
systematiskt förbättra idrotts- och
motionsanläggningar
Nyckeltal:
Antal strukturerade dialogmöten med
föreningslivet
Upprättad fritidsbank samt antal utlån
Genomförd analys av fördelning av
träningstider i idrottshallar
Antal sköteselavtal eller OPS-lösningar
med föreningar avseende
idrottsanläggningar
Antal e-tjänster för inrapportering av fel
och brister i idrottsanläggningar
Antal anläggningar för motion, platser för
spontanidrott samt familjeaktiviteter
inrättade under året

Under året har förvaltningen identifierat en rad olika åtgärder för att utveckla tillgången på
idrotts- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar.
Byggnationen av Nolhaga Parkbad är genomförd och under senare delen av 2018 fick
förvaltningen tillgång till anläggningen. Föreberedelserna inför öppnandet i vecka 11 2019
pågår. Utöver Parkbadet har ett flertal anläggningar för motion, platser för spontanidrott
och familjeaktiviteter färdigställts och invigts under perioden. Den 23 maj invigdes den nya
skaterenana i Sollebrunn och den 29 augusti invigdes den nya Parkour- och
skateanläggningen vid Savannen. Vidare har ett funktionshinderanpassat bad anlagts vid
Gräsbadet i sjön Gerdsken. Härutöver stod den nyrenoverade lekplatsen i Gräfsnäsparken
färdig i juni månad. Under hösten har en ny satsning på avgiftsfria spontanidrottsaktiviteter
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genomförts i Nolhagas idrottshallar. Aktiviteterna har varit välbesökta och bidragit till
träning för de som inte är knutna till någon förening.
Under perioden har en ”Fritidsbank” etablerats i Nolhagaområdet. Trots stor
informationskampanj har gensvaret varit svagt. Endast ett mindre antal utlån har skett
sedan Fritidsbanken öppnade i maj (25 stycken utlån). Under 2019 kommer verksamheten
flytta in i Nolhagahallens lokaler för att ytterligare öka kännedomen samt förhoppningsvis
öka antalet utlån under kommande år.
Förvaltningen har under året inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal avseende
anläggningar med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen
och föreningarna regleras vilket i förlängingen medför att föreningslivets
påverkansmöjligheter och inflytande ökar. Sammantaget har tre skötselavtal, fyra
hyresavtal och ett nyttjanderättsavtal upprättats med olika föreningar under året.
Dialogmöten med föreningslivet av en mer formell karaktär har genomförts under
perioden. Syftet med dessa dialoger är att skapa en plattform där föreningsliv och
förvaltning upprättar kanaler där föreningslivet kan få inflytande och där förvaltningen kan
nå ut med information om sin verksamhet. Sammantaget har förvaltningen haft 22 stycken
protokollförda träffar med bland annat isföreningar, simföreningar och fotbollsföreningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut idrottshallar till föreningslivets olika träningspass för
barn och unga samt vuxna. I syfte att få överblick över hur föreningarna tilldelar dessa
träningstider sett till ålder och kön har förvaltningen genomfört en analys över fördelning
av träningstider i idrottshallarna. Resultatet visar att de flesta träningstiderna avsätts till
barn och unga. Av dessa tider tilldelas pojkar 45 % och flickor 29 %. Detta beror till stor
del på att det är fler pojkar som är medlemmar i föreningar. Övrig tid fördelas till äldre och
blandade grupper.
Vid eventuella brister och fel i idrottsanläggningarna rapporterar skolorna dessa till
hyresvärden. Under året har få anmälningar av detta slag rapporterats och någon e-tjänst
för denna process har inte utvecklats och bedöms inte heller behövas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen har
under året inlett ett samarbete i syfte att genomföra en satsning för att få kommunens
sexåringar att lära sig att simma genom att förlägga undervisning i Herrljunga simhall
under hösten 2018. Projektet finansierades med hjälp av statliga medel från
Socialstyrelsen.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras

2. KFN åtar sig att öka utbudet av
kulturaktiviteter till fler målgrupper i
kommunen
Nyckeltal:
Antal genomförda aktiviteter som medfört
ökat utbud av kulturaktiviteter
Antal utställningar i egna och externa
lokaler, uppsökande museum
Antal evenemang och programutbud
Digitalisering av museets samlingar
Antal nya sommarlovsaktiviteter
Riktade resurser och aktiviteter för
breddad rekrytering till kulturskolan
Nyttjandegraden av Palladium
Antal nya arrangemang vid biblioteket
Antal besökare till museet, biblioteket och
föremålsmagasinet och konsthallen.
Antal aktiviteter/resurser i syfte att
utveckla ett ”ekomuseum”

Under perioden har biblioteket i Sollebrunn utvecklat programaktiviteterna för att nå ut till
nya målgrupper. Detta har bland annat genomförts i samarbete med lokala föreningar och
privata aktörer. Exempel på aktiviteter har varit barnteaterproduktioner så som ”Vanten”
och ”Alla möts” samt integrationsskapande aktivitet i samverkan med Höglunda
volontärförening.
Kulturhuset erbjuder varje år ett omfattande programutbud som vänder sig till alla åldrar.
Under 2018 har 236 olika evenemang eller programpunkter genomförts.
Den 6 oktober ägde ”Kulturnatta” rum och där presenterades programpunkter som vände
sig till personer i alla åldrar. Kulturhusets konsthall har under året haft tre utställningar;
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•
•
•

För sent för exorcism
The Artist Next Door
M/S Antropos - en interstellär flaskpost

Förutom dessa utställningar visade Kulturhuset även i samband med Prideveckan
utställningen ”Så minns vi, så finns vi”. I Utställningen, som togs fram i samband med
uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag 2018, presenterades fakta, historiska
berättelser med nutida erfarenheter och vittnesmål från hbtq-personer. Museets utställning
”Hem” pågår fortfarande. Delar av Alingsås museums fotoarkiv har under perioden
tillgängliggjorts för allmänheten genom fotoutställnigen ”Fabriken” som visades i ett stort
köpcentrum i tätorten. Gräfsnäs slottsparksförening har under sommarperioden uppfört en
utställning i parken med stöd av museets medarbetare. Utställningen ”Kärleksstigen” var
en fotoutställning som visade en promenadslinga runt parkens slottsruin.
Museet har arbetet med uppsökande verksamhet under perioden då museets pedagog
besökte äldreboenden och visade fotografier med Alingsåsmotiv från 1900-70-talen samt
museiföremål med anknytning till skola, hem och arbetsliv från 1940–60-talen.
Museets samlingar började digitaliseras under hösten och sammantaget har 24 757
föremål och foton publicerats på digitaltmuseum.se.
I mitten av juni invigdes statyn ”Med handväskan som vapen” i Åmanska parken efter att
nämnden hösten 2017 beslutade sig för att motta donationen av statyn.
Ungdomsverksamheten har under perioden satsat på att öka variationen av
ungdomsaktiviteter samt utveckla ungdomsproducerade arrangemang så att de kommer
fler ungdomar till gagn. Detta är bland annat är en följd av de riktade musiksatsningar som
införts under våren så som ”Livekarusellen”, Musiktorsdagar, Festivalströmer och Friday
Night Live.
Under året har verksamheten mottagit riktade statsbidrag för att bedriva lovaktiviteter för
barn och unga. Ett samarbete har ägt rum med barn- och ungdomsförvaltningen och
Integrationsavdelningen för att kommunens lovaktiveteter ska nå ut till en bred målgrupp.
En särskild satsning har genomförts för att utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot
målgruppen jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i en utökning av aktiviteter. Under
de sex veckor som sommarlovsaktiviteterna genomfördes nådde verksamheten cirka 3
600 barn och unga i åldrarna 6-20 år. Sammantaget genomfördes 41 olika aktiviteter
Under övriga lov har 50 aktiviteter genomförts vid 72 olika tillfällen riktade till barn och
ungdomar i åldrarna 6-20 år.
Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför tätorten för att nå ett
brett urval av grupper.
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Förvaltningen har undersökt konceptet ”Ekomuseum” och under året genomfördes därför
tre studiebesök hos olika Ekomuseum i syfte att ta fram en kartläggning och förstudie.
Denna förstudie presenterades för nämnden vid dess sammanträde i december (KFN
181217 § 72) och resulterade i att nämnden beaktar förstudiens resultat i kommande
strategiarbete för turist- och besöksnäringen.
Förvaltningen deltog tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen i ett projekt
vars syfte är att främja HBTQAI-frågor och öka kunskaperna om detta. I samband med
Westpridefestivalen i augusti anordnades också olika aktiviteter såsom utställningar och
föreläsningar på Kulturhuset.
Aktiviteter för att öka tillgängligheten och förbättra möjligheten för barn och unga att delta i
kulturskolan har erbjudits. I januari deltog 60-70 besökare på en temadag där barn och
unga fick möjlighet att prova olika aktiviteter så som dans, bildskapande, foto och djworkshop. Allsångsprojektet genomfördes i april och nådde cirka 1500 grundskolelever i
elva skolor i åldrarna 6-9 år. Vid kulturskolans öppna hus i april, där barn och unga fick
möjlighet att prova, lyssna och uppleva kulturskolans olika kurser, kom cirka 400
besökare.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
3. KFN åtar sig att
utveckla samverkansformerna med
folkbildningsförbunden och övriga
föreningslivet.
Nyckeltal:
Antal och resurser tilldelade till
samverkansprojekt
Antal protokollförda gemensamma möten
med föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) att revidera bidragsreglerna för
föreningsbidrag. Förändringen innebar bland annat att 200 tkr extra fördelades till
folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö inrättades också.
I syfte att öka samverkan med folkbildningsförbunden har ett lokalt folkbildningsråd bildats
under våren. Överenskommelser har tecknats kring olika samarbetsområden som
gemensamt definierats som till exempel musik, integration och flickor/kvinnor.
Folkbildningsförbunden bidrar även med olika aktiviteter i koncepten ”Happy Sunday” och
”Happy Friday” samt under Potatisfestivalen och Kulturnatta.
I samverkan med bildningsförbund och pensionärsorganisationer har Kulturhuset
organiserat debatter och samtal samt utställningar i Kulturhuset.
I syfte att bland annat skapa en trygg miljö i kulturhuset fortsätter sammarbetet med
föreningslivet och under perioden har samarbeten med Bibliotekens vänner, Röda korset,
Alingsåsstickorna och Alingsås schacksällskap inletts. Ett flertal läsecirklar har haft sin
verksamhet förlagd till kulturhuset där biblioteket har bidragit med bokcirkelböcker och ett
studieförbund har haft kurser förlagda till kulturhuset. Under vår- och sommarsäsongen
har nämnden samarbetat med Gräfsnäs slottsparksförening i syfte att planera och
strukturera verksamheten i parken.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
4. KFN åtar sig att
stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Nyckeltal:
Genomförda dialoger med föreningslivet
Antal genomförda ungdomsråd
Antal beslut från
ungdomsfullmäktigesammanträden
Antal arrangemang producerade av
ungdomar för ungdomar
Antal medborgardialoger/fokusgrupper
med tema Alingsås kulturliv

Som beskrivits under åtagande ett (mål 9) genomförs kontinuerliga dialogmöten med
föreningslivet inom idrotten där förvaltningen får möjlighet att nå ut med riktad information
om sin verksamhet och där idrottsföreningarna bereds möjlighet till inflytande. Liknande
dialoger har även hållits med föreningslivet i samband med genomförandet av Happy
Sunday (8 st), Happy Friday (5 st) samt återkommande dialoger med studieförbund såsom
Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Bilda.
Under perioden har Ungdomsfullmäktige haft två sammanträden och ungdomsrådet har
haft 28 möten. Sammantaget har 74 beslut fattats av ungdomsfullmäktige. Det är
ungdomsrådet som handlägger och beslutar om ansökningar avseende ”Kronan på
verket” vilket är ett bidrag som vänder sig till ungdomar som vill genomföra projekt som
andra ungdomar kan ta del av. Under året har ungdomsrådet beviljat medel till 20
ansökningar.
Tillsammans med nätverket ”Kwitter” genomförde ungdomsfullmäktige den 12 april en dag
på temat demokrati och framtidsfrågor. Sammantaget deltog 80 deltagare denna dag
beståendes av ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Konceptet ”Unga ambassadörer”
har utvecklats och implementerats vid Arena elva för att sprida kunskap om
verksamheten. Målet med konceptet är att bredda målgruppen till Arena elva samt att
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utveckla verksamheten efter ungdomarnas önskemål. Fem fysiska träffar och åtta digitala
träffar har genomförts under året.
Ungdomsverksamheten vid Arena elva deltar även i projektet ”Mitt hörn av världen” vilket
vänder sig till ungdomar i Västra Götaland i åldrarna 16-25 för att öka deras engagemang i
demokratifrågor. Hittills har 13 ungdomar deltagit i projektet som beräknas pågå i 2,5 år.
Genom riktade satsningar har biblioteket genomfört insatser för att minska medborgarnas
digitala utanförskap. Under hösten ett digitalt center byggs upp med hjälp av riktade statlig
medel från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”.
Flera fokusgruppsundersökningar har genomförts under året:
•

En fokusgruppsundersökning har genomförts bland nyanlända under våren i syfte
att undersöka gruppens kännedom om kulturhuset och dess programverksamhet.
Resultatet visar att det finns en låg kännedom om kulturhuset och dess program.
Nämnden kommer att arbeta vidare med att göra kulturhuset mer tillgängligt för
gruppen nyanlända.

•

Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med ungdomar i Ingared med anledning
av det minskande antal besökare i den öppna fritidsgårdsverksamheten där.

•

Fem fokusgrupper har också hållits med nyanlända ungdomar och deras föräldrar
för att kartlägga behov och intresse i Alingsås kultur och fritidsliv.

•

Inför Ungdomsfullmäktiges beslut om vilka artister som skulle framträda under
Potatisfelstavalen genomfördes en fokusgrupp med ungdomar.

Sammanfattning mål 9: rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Åtagandena
är genomförda i riktning mot ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Uppdrag till nämnden
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsstrategi 2018-2020 om ett antal uppdrag till
nämnderna. Dessa uppdrag återfinns i nämndens åtaganden och har behandlats ovan.
Nedan beskrivs arbetet med tilldelade uppdrag samt prognos per helår för respektive
uppdrag enligt följande:
Uppdraget är genomfört
Uppdraget är ej genomfört
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Uppdrag

Resultat

Utbildningsnämnden och kultur-och
fritidsnämnden ges i uppdrag att genom
samverkan med det civila samhället och
näringslivet arbeta vidare med en
framgångsrik integration i syfte att öka
andelen i arbete samt delaktigheten i
samhället.

De planerade aktiviteterna har slutförts
under året. Integrationsarbetet är dock ett
långsiktigt åtagande.

(Mål 2 åtagande 1)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.

(Mål 4 åtagande 1)

I och med ny förvaltningsorganisation har
nämnden säkerställt en effektiv och
funktionell användning av chefsresurser
såväl inom kultur- och fritidsförvaltningen
som inom utbildningsförvaltningen. Från
och med 2019 kommer kultur- och
fritidsnämnden och utbildningsnämnden att
slås samman till en gemensam nämnd.
Arbetet med att finna
förvaltningsövergripande processer och en
ny förvaltningsorganisation pågår.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag
att för framtida drift och finansiering av
Förvaltningen har inlett ett arbete med att
idrottsanläggningar samarbeta med
upprätta skötselavtal med föreningar och
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa
OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan) byalag där tydliga ansvarförhållanden
mellan kommunen och föreningarna
regleras.
(Mål 9 åtagande 1)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.

Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd,
demokratidagar, Unga ambassadörer, ”Mitt
hörn av världen”, fokusgruppsundersökning
bland gruppen nyanlända, bibliotekets
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(Mål 9 åtagande 4)

Samtliga nämnder får i uppdrag att
kommunal administration fortsatt ska
minska genom smartare och effektivare
arbetssätt där nya lösningar inom teknik
ska prioriteras.

(Mål 4 åtagande 1)

satsningar mot digitalt utanförskap,
förtidsröstning i biblioteket, Demokrativecka
på Kulturhuset.

Det nya boknings- bidrags och
anläggningssystemet (medel från
innovationsfonden 2017) är upphandlat och
har börjat implementeras under 2018. Det
beräknas ge administrativa vinster då
handläggningsprocessen avseende
föreningsbidragen effektiviseras.
Administrationen av föreningsbidrag och
bokning av lokaler kan komma att
reduceras.
Genom att biblioteksdatasystemet Koha
anpassas till övriga IT-system effektiviseras
arbetssättet på biblioteket kontinuerligt.

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt
arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden
ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen.

Implementering av nytt boknings- bidrags
och anläggningssystemet (medel från
Innovationsfonden 2017).

(Mål 4 åtagande 1)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

Arbetet med att realisera fastställda
åtaganden och uppdrag har genomförts.
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Internkontrollplan
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan omfattar elva kontrollpunkter inom
områdena ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare (se bilaga 2).
Uppföljningen av punkterna visar hur nämndens arbete med internkontroll har sett ut
under året och hur nämnden har säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment i
nämndens internkontrollplan är undanröjda. Följande färger används för att bedöma status
på respektive risk/kontrollmoment:
Kontrollmomentet är genomfört
Kontrollmomentet ej genomfört

Upphandling - säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal
Generella stickprov på 10 % av leverantörsfakturor har genomförts månadsvis. Dessa har
dokumenterats.
Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där
eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och
nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen genomgått en internutbildning i inköp
och direktupphandling.

Direktupphandling - säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer
Samtliga inköp som överstiger 20 000 kr har kontrollerats och dokumenteras.
Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där
eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och
nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen
genomgått en internutbildning i inköp och direktupphandling.

Återrapportering till nämnd - högre grad av återrapportering till nämnden avseende
pågående processer gällande mål och åtaganden
Verksamhetscheferna presenterade under våren sina respektive arbetsplaner med
anledning av mål och åtaganden till nämnden. Första uppföljningen skedde sedan till
nämnden vid vårbokslutet i maj. Första sammanträdet för nämnden efter
sommaruppehållet var i september då delårsbokslutet presenterades för nämnden.

Drift Nolhaga Parkbad - säkerställa att Parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat
ur ett långsiktigt perspektiv
Förvaltningen har under hela året arbetat inför övertagandet av anläggningen samt
förberedelse av drift inför den kommunicerade öppningen vecka 10. Förvaltningen har
genomfört benchmarking av liknande simanläggningar som drivs framgångsrikt, vissa
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besök har också genomförts. Dessutom har analysarbete gjorts under året för att
säkerställa en effektiv drift samt en konkurrensmässig prissättning.

Inrapporteringar av arbetsskador och tillbud i Lisa - åtgärda de skador och tillbud
som inkommit
Detta arbetsområde har lyfts kontinuerligt i samverkansforum och åtgärdats där.

Ny kommunallag och ny förvaltningslag - säkerställa att nyheterna i de nya lagarna
är kända
Samtliga chefer i förvaltningen har fått utbildning i den nya kommunallagen och
förvaltningslagen. Cheferna har i sin tur därmed fått möjlighet att föra relevanta nyheter
vidare till sina respektive medarbetare.

Försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad- säkerställa full insyn i
byggprocessen
Förvaltningen har under hela året deltagit på byggmöten mellan Alingsåshem och
byggherren. Därmed har förvaltningen följt byggprocessen och de utmaningar som
uppstått och påtalat verksamhetens krav och behov.

Föreningsbidrag - kvalitetssäkra föreningsbidragsprocessen
Internkontrollpunkten avseende kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen är påbörjad
och flera av delmomenten är genomförda eller pågår. När det gäller framtagande av
rutiner och processkartläggning så kommer arbetet med detta att fortsätta också under
2019. Handläggningen av föreningsbidragen kommer framöver att ske i det nya bidragsboknings- och anläggningssystemet vilket för närvarande är under uppbyggnad. När
systemet är fullt ut implementerat kommer nya rutiner och processkartläggningar att
upprättas

Meröppet i Kulturhuset- löpande avstämning om utvecklingen inom området
Löpande avstämningar med verksamheten på biblioteket är genomförda. Dessa
avstämningar rapporteras till nämnd och FSG.

Publicering av information på webbsidor - säkerställa att korrekt information finns
på webbplatser samt vidareutveckla dessa för ökad tillgänglighet
Genomgång och uppdatering av hemsidor är genomförda. Arbetet kommer att återupptas
under 2019 i samband med att kommunen lanserar en ny hemsida.

Införandet av ny dataskydddsförordning (GDPR) – säkerställa att GDPR efterlevs
Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda och chefer och administratörer har fått
utbildning i GDPR av förvaltningens medarbetare. All personal har deltagit i de centrala
27
Sida 47 av 220

nanoutbildningarna via kommunledningskontoret. Upprättande av registerförteckning över
behandlingar av personuppgifter och PUB-avtal pågår.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
utfall/budget
2018

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

11 922

15 628

3 706

12 189

3 439

Personalkostnader
Lokalhyror

-38 709
-18 951

-38 474
-18 857

235
94

-34 777
-18 325

-3 697
-532

Köp av tjänster
Övriga kostnader

-8 090
-16 544

-8 708
-18 187

-618
-1 643

-6 328
-16 058

-2 380
-2 129

Verksamhetens kostnader

-82 294

-84 226

-1 932

-75 488

-8 738

Verksamhetens
nettokostnader

-70 372

-68 598

1 774

-63 299

-5 299

70 372

70 372
-4
1 770

0
-4
1 770

64 905
-12
1 594

5 467
8
168

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1 770 tkr, vilket motsvarar en
positiv budgetavvikelse på 2,5 %. Jämfört med 2017 års resultat är det en förbättring med
168 tkr där kostnadssidan samt kommunbidrag och intäkter till lika delar ökat med knappt
nio miljoner.
Det positiva resultatet beror främst på kostnadseffektiva evenemang och lägre kostnader
gällande Nolhaga Parkbads uppstart som tillsammans redovisar ett resultat på drygt två
miljoner i positiv budgetavvikelse. På både intäkts- och kostnadssidan hittas avvikelser för
drift av Gräfsnäsparken om 980 tkr, samt för lovaktiviteter, 539 tkr. Dessa avvikelser är
resultatneutrala för nämnden.
Nämnden avviker positivt på intäktssidan med runt 3 500 tkr mot både budget och
föregående års resultat. Den dominerande delen av avvikelsen finns inom driftsbidrag och
består av intäkter för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter från Socialstyrelsen, intäkter för
extratjänster och intäkter för införande av Koha från Kulturrådet. Totalt sett uppvisar
förvaltningens personalkostnader 235 tkr i positiv avvikelse vilket motsvarar 1 % från
budgeterad nivå.
Lokalhyrorna avviker positivt med 94 tkr mot budget vilket är ett högre kostnadsläge
jämfört med 2017 på 532 tkr. Den enskilt största förklaringen är att hyrorna generellt har
ökat för förvaltningen precis såsom budgeterats. Köp av tjänster avviker med 618 tkr mot
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budget och 2 380 tkr mot 2017 där drift av Gräfsnäsparken står för 840 tkr avvikelse mot
budget. Jämfört mot 2017 syns högre utfall inom konsult- och övriga tjänster där
marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad samt Kultur, konst och museums större utbud
under året står för kostnadsökningen.
Övriga kostnader avviker med 1 643 tkr mot budget och 2 129 tkr mot 2017 och rör
framförallt högre utfall inom köp av förbrukningsinventarier och IT-material. Den
dominerande delen av förbrukningsinventarieinköpen har gjorts till lovverksamheten för
vilka förvaltningen erhållit externa medel. Avseende det högre utfallet för IT-material så rör
197 tkr kostnader för implementering av boknings, bidrags och anläggningssystem vilka
finansierats via Innovationsfonden.
Utfallet per verksamhet är fördelat enligt följande:
Nämnden avviker positivt mot budget med 106 tkr vilket följer föregående års resultat.
Staben redovisar ett överskott på 1 192 tkr mot budget där köp av tjänster visar en positiv
avvikelse på 619 tkr. Övervägande del av överskottet härrör till ej förbrukade medel till
konsultkostnader och marknadsföring för Nolhaga Parkbad. Även positiva avvikelser finns
på intäktssidan, utvecklingsmedel samt för personal- och övriga kostnader.
Föreningsservice avviker positivt med 80 tkr mot budget där medel om knappt 8,5 mkr
har betalats ut till föreningslivet via bidrag. Utfallet är högre än under tidigare år och
utbetalning av samtliga bidrag, inkluderat det nya bidraget för folkhälsa och miljö, har följt
budget och tidplan.
Biblioteket redovisar ett negativt resultat på 168 tkr. Avvikelser hittas på både kostnadsoch intäktssidan för Koha-projektet. I samband med att ordinarie personal arbetat med
Koha och att verksamheten haft sjukskrivningar vilka har resulterat i högre
personalkostnader gällande timlön för vikarier.
Kultur, konst och museum verksamhet avviker positivt med 80 tkr mot budget. Detta
beror på personalkostnaderna som visar ett överskott mot budget då vakanser inte kunnat
tillsättas i samma takt som de uppstått. Intäkterna för uthyrning av Palladium har ökat med
63 % mot föregående år och avviker positivt med 144 tkr mot budgeterad nivå. Denna
intäktsökning ligger i linje med nämndens ambition och är en effekt av investeringarna i
Palladium under 2017 samt ökad marknadsföring.
Under hösten har det positiva resultatet möjliggjort extra satsningar gällande
digitaliseringen av samlingarna vid föremålsmagasinet. I resultatet återfinns även
kostnader under året om 150 tkr för förberedelsearbete med företaget Artscape inför
upprättandet av storskalig gatukonst i Alingsås.
Ungdom- och fritidsverksamhet (tidigare Fritid, förening och folkhälsa) visar ett negativt
resultat på 244 tkr där personalkostnader står för den övervägande kostnadsökningen mot
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budget då ett ökat besöksantal på Arena elva krävt förstärkning. Avvikelser finns på både
kostnads- och intäktssidan för lovmedel som beviljades av Socialstyrelsen under våren.
Verksamheten har varit framgångsrik och ordnat aktiviteter för samtliga beviljade medel
om 540 tkr.
Kulturskolan visar en positiv budgetavvikelse om 67 tkr vilket utgör en lägre kostnadsnivå
jämfört med 2017. Utav beviljade medel från Kulturrådet avseende att göra verksamheten
mer jämlik betalades 235 tkr ej förbrukade medel tillbaka till Kulturrådet. Då dessa intäkter
budgeterats hade det en negativ påverkan på resultatet. Då verksamheten beviljats medel
även för 2018-2019 kommer fokus vara på att erbjuda elever kvalitativ verksamhet för
samtliga beviljade medel.
Anläggning och fritid (tidigare Anläggning och service) visar en negativ avvikelse på 616
tkr. Då förvaltningen prognostiserade ett överskott under hösten kunde rekryteringar till
Nolhaga Parkbad tidigareläggas för att underlätta driften av anläggningen inför öppnandet
under 2019. Vidare budgeterades inte samtliga kostnader avseende implementeringen av
det nya bokning-, bidrags- och anläggningssystemet vilket hade en negativ
resultatpåverkan om 307 tkr.
Turistbyrån har under året haft en lägre personaltäthet än vad som budgeterats varför
positiva avvikelsen på 377 tkr uppstått. Även den övriga driften har varit kostnadseffektiv
och visar en mindre positiv avvikelse.
Evenemang visar en positiv avvikelse på 896 tkr vilket beror på kostnadseffektivt
genomförda evenemang samt att ingen evenemangsansvarig har anställts under året.
Däremot har personal från avdelningen ungdoms- och fritidsverksamhet samt stab
projektlett evenemang. Under 2019 kommer ytterligare en anställning vara genomförd.

Prognossäkerhet
Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos Avvikelse från bokslut
550
-1220
0
-1770
1770

Då flera osäkerhetsfaktorer förelåg för Nolhaga Parkbad vid årets början budgeterades
medel avseende oförutsedda kostnader gällande byggprojektet. Dessa medel behövde
inte tas i anspråk. Vid vårbokslutet var det fortsatt oklart angående kostnader för Nolhaga
Parkbad och en nollprognos lämnades. Till delårsbokslutet höjdes prognosen till en positiv
avvikelse för Nolhaga Parkbad samt effektiv drift av evenemangsverksamhet.
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I och med nämndens helårsresultat om 1 770 tkr i positiv avvikelse kan det konstateras att
de positiva effekterna ej beaktades i tillräckligt hög utsträckning. Vad gäller övriga
verksamheter uppvisas relativt låga avvikelser mot budget.

Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

Reinvestering
1 230

1 098

132

3 164

-2 066

50

49

1

371

-322

150

144

6

1 192

-1 048

Nolhaga Parkbad

4 570

4 093

477

0

4 093

Lekpark Gräfsnäs

1 000

902

7 000

6 286

0
4 727

902

Totalt utgifter

98
714

Inventarier
IT-utrustning
Maskiner
Anpassningsinvestering

1 559

Under året har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en investeringsram om 7 000 tkr. Av
dessa medel var 1 000 tkr riktade för upprustning av lekpark i Gräfsnäsparken och 902 tkr
nyttjades för detta och lekparken invigdes i juni månad.
Den övervägande delen av investeringsramen har riktats till Nolhaga Parkbad varav 2 500
tkr flyttats från 2017 års ram på grund av byggförsening. Dessa medel har bland annat
avvänts till vattenleksutrustning, tidtagningstutrustning, konferens- och cafémöbler, växter
och skyltar. Totalt förbrukades 4 093 tkr utav 4 570 tkr. Ej förbrukade investeringsmedel
beror på att leverantörer ej levererat enligt tidsplan innan årsskiftet.
Övriga större investeringar har riktats till upprustning av Arena elva, lärmiljöer och sociala
ytor på Kulturskolan samt tillgänglighetsanpassat Gerdskens badplats. Inköp av mobil
utställningsmodul har gjorts vilken har använts för fotoutställning på Vimpeln och i
Gräfsnäsparken. Totalt sett användes 90 % av investeringsramen med ett utfall på 6 286
tkr vilket är 1 558 tkr högre än under 2017 där Nolhaga Parkbads investeringar står för
ökningen.
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Personalredovisning
Befintliga verksamhetsstödssystem har ej fungerat i samband med sammanslagning av
kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, vilket gör att statistik och rapporter för
december ej kunnat tillhandahållas. Till följd av detta utgår redovisning i dokumentet i
huvudsak från den statistik som redovisades vid delårsbokslutet, samt att analys därutöver
kompletterats med en uppskattad bedömning baserad utifrån händelser och genomförda
aktiviter under årets slutmånader.

Personal och kompetensförsörjning

Tjänster inom kultursektorn är attraktiva och har resulterat i många sökanden med såväl
kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå vid utannonserade tjänster. Detta har bidragit
till ett tillfredställande urval och att samtliga roller kunnat tillsättas.
Kompetensutveckling har skett för samtlig personal där ett gemensamt arbetssätt och
enhetliga mallar vid skapande och lagring av dokument används, vilket underlättat till
inflytande och transparens.
Personalsammansättning

Antal årsarbetare uppskattas till motsvarande nivå som rapporterades i delårsbokslutet
(78 åa), förutom bemanning av Nolhaga Parkbad som under året har genomförts med en
enhetschef som tillträtt under hösten och där övriga funktioner tillträder under januari
2019.
Personalomsättningen bedöms till samma nivå som vid delårsbokslutet (6%).

Personalförsörjning

Tjänster inom kultursektorn utgörs i majoritet av unika befattningar och som i huvudsak
innehas av någon eller några få medarbetare per funktion. Detta gör att ersättning- eller
nyrekrytering förutsätter att en unik uppdrags- och kompetensöversyn görs för att säkra
verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.
Roller som har utannonserats samt tillsatts under året är ungdoms- och fritidspersonal,
utställningsproducent, turistassistent, kulturutvecklare, bibliotekarier, danslärare,
turistinformatör, föremålsintendent, teknikhandledare, badvärdar, enhetschef samt
föreningssamordnare.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling under året har prioriterats gällande kompetensväxling för bland
annat digitalisering av det nya boknings- bidrags och anläggningssystemet.
Kompetensutvecklingsinsatser uppgår till ungefär 2 000 kr per anställd under året,
resekostnader exkluderat, vilket fördelats individuellt och baserats på medarbetares
kompetensutvecklingsplaner.
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Generell kompetenshöjning har genomförts till följd av framtagande av nya lokala
tillämpningsanvisningar för det centrala samverkansavtalet.

Arbetsmiljö
Identifierade och prioriterade områden inom nämndens arbetsmiljömål avser ledarskap,
medarbetarskap och arbetsbelastning.
Inom område ledarskap har kvalitativ efterlevnad av samverkansavtalet prioriterats, vilket
gett effekter inom område medarbetarskap då samverkansmöten och arbetsplatsträffar
genomförts planenligt samt dokumenterats och lagrats på anvisad plats. Sammantaget
har aktiviteterna skapat kontinuitet, transparens och delaktighet gällande arbetsplatsens
och medarbetares arbetsmiljö. Inom område arbetsbelastning har regelbundna
verksamhets- och funktionsträffar planenligt genomförts, vilket visat sig i resultatet vid
medarbetarenkäten genom att område arbetsbelastning nu anges i likvärdig eller högre
nivå i förhållande till övriga förvaltningars resultat.
Nöjd-medarbetar-index (NMI), vilket anges som ett genomsnitt av samtliga frågeområden i
medarbetarenkäten, har ökat från 2017 från 3,4 till 3,7 för 2018. För kommunen som
helhet är NMI 3,8 för 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under året har en partsgemensam översyn avseende rutiner och föreskrifter genomförts,
vilket resulterat i en verksamhetsspecifik sammanställning för chefer och skyddsombud att
använda som stöd och guide för ett fortsatt systematiskt i arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro 1

Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda uppskattas till liknande nivå
som vid delårsbokslutet (7,14%). Den något högre sjukfrånvaron gentemot förra året kan
härröras till långtidssjukskrivningar av framförallt icke arbetsrelaterad karaktär och som
följd av utökning av sysselsättningsgrader, vilka genomförts som del av kommunens och
Kommunals partsgemensamma samarbete ”heltidsresan”. Parterna har gemensamt tagit
fram en handlingsplan i syfte att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö även vid utökning av
sysselsättningsgrader.

Arbetsskador och tillbud

I samverkan med personalorganisationerna har regelbundna täta uppföljningar av
rapporterade tillbud och skador genomförts, samt att interaktiva utbildningar avseende
tillbud och skador genomförts.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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De vanligaste tillbuden utgörs av fallskador inom framförallt verksamheterna vid
kulturskolan och vid anläggningar. Tillbud rapporteras i huvudsak från
biblioteksverksamheten samt fritidsverksamheten. Skador och tillbud har följts upp i
samverkan och där lärdomar och erfarenheter tillvaratagits samt integrerats i
verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete.
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Bilaga 1. Nyckeltal per avdelning
Avdelning Kulturhuset
Bibliotek
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Medieutlåning

316 945

294 290

296 503

221 419

165 825
(jan+juli-dec)

245 497

271 127

Medieförvärv, volym

7 491

8 514

9 253

7 427

8 500

7 511

8 599

113 420 (julidec)

185 598

199 528

(uppskattat)
Besök huvudbibliotek

206 480

191 951

212 688

140 000
(uppskatt
at)

Besök Sollebrunn

32 340

25 838

20 604

14 082

14 720

18 094

17 067

Besök Ingared

22 519

13 199

19 391

18 743

16 755

13 690

22 908

Kommentar årsbokslut 2018:
2017 års trend med minskade besök på huvudbiblioteket har brutits då besökssiffrorna
vände uppåt 2018. På kulturhuset och biblioteket i Ingared genomfördes förtidsröstningen
till de allmänna valen vilket påverkar besökssiffrorna positivt. I Ingared infördes under året
meröppet vilket också har bidragit till fler besök. Utlåningssiffrorna har ökat jämfört med
2017. Bidragande orsaker till detta kan vara goda resurser för inköp av ett bredare och
större utbud av media.
Åren 2015-2016 är inte representativa då delar av verksamheten var stängd på grund av
stängning, ombyggnad och flytt. Biblioteket har cirka 10 000 aktiva låntagare vilket betyder
att dessa har använt sitt lånekort en gång senaste året.
Sollebrunns skola har en egen ingång till biblioteket i Sollebrunn och dessa besök ingår
inte i ovanstående siffror.

Kultur, konst och museum
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal besök
museum

*

1 300

10 667 (museet
öppnade i
september)

13 487

14 229

12 756

15 754

Antal besök

7 855

7 512

7 081

6 500 (på
Stampens

15 765

11 894

10 605
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konsthall

Kvarn)

Antal besök
program

*

13 010

14 064

14 956

14 910

16 418

15 101

Antal besök
Palladium

*

17 245

17 723

18 490

15 902

Saknas för
delar av
2017

16 219

Kommentar årsbokslut 2018:
Det ökade besöksantalet till museet kan bero på att turistbyrån förlade verksamhet till
entréplanet under sommaren och delar av hösten. Under Lights in Alingsås hade museet
också utställningen ”Synvillor” vilket också kan ha bidragit till besökssiffrorna. Utöver detta
har de den ordinarie utställningen ”Hem” lockat publik. Varje år genomförs besök till
museets samlingar, det så kallade föremålsmagasinet. Under 2017 besökte 225
föremålsmagasinet och för 2018 var det 268 besökare. Besökarna består till största del av
personer som vill forska i museets arkiv, bildmaterial eller föremålsbestånd. I gallerian
”Vimpeln” samt i Gräfsnäs slottsruin har separata utställningar med industrihistoriska
respektive etnografiska teman uppförts under året där besökstalen varit mycket stora men
svåra att mäta. Dessa är därför inte medräknade i redovisningen
Återöppningen av Kulturhuset och konsthallen 2016 drog mycket nya besökare vilket
konsthallens besökssiffor visar. Sedan dess har besöksantalet stabiliserats. Jämfört med
tidigare år har besöksantalet i konsthallen dock utvecklats i positiv riktning då besökstalen
tidigare låg på 6 000-8 000 per år.
Programverksamheten har haft en stor variation i utbudet och breddat till fler målgrupper.
De besökstal som gäller t ex familjelördagar och kulturnatta är inte medräknade om de
inte är faktiska deltagare vid aktiviteter men återfinns i besöksstatistiken till kulturhus och
museum.
Palladium har efter upprustning av teknik och inredning ökat sin attraktivitet vilket lockat
många föreningar att boka för aktiviteter. Förvaltningens egna program, exempelvis ”Bio
med krubb”, är också attraktiva och ofta fullsatta.
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Ungdoms- och fritidsverksamhet
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Deltagare alla
aktiviteter

8 365

11 250

13 134

11 321

14 518

13 679

Könsfördelning F/P
alla aktiviteter

25 % /75%

31 % /69%

30 % //70
%

31%/69 %

34 % /64 %

35%/65%

3 936
19%/81%

4 901
24%//76%

2 106

1 587

41%/59%

32%/68%

Besökare öppen
fritidsgård

726

222

Ingared
könsfördelning F/P

40%/60%

38%/62%

Besökare öppen
fritidsgård
Alingsås
könsfördelning F/P
Besökare öppen
fritidsgård
Sollebrunn
könsfördelning F/P

Kommentar årsbokslut 2018:
En förklaring till minskningen av antalet besök i det totala deltagarantalet kan vara att det i
2017 års siffror också ingår besök till arrangemang som avdelningen genomfört i
samarbete med andra så som Potatisfestivalen etc.
Besökare i den öppna verksamheten under året har ökat i Alingsås men minskat i Ingared
och Sollebrunn. Med hjälp av fokusgrupper har förvaltningen tagit reda på möjliga
förklaringar till orsaken av minskningen av besökare i Ingared. Enligt fokusgrupperna kan
följande orsaker finnas:
- Det breda ålderspannet på en liten yta. (11-20 år)
- Införande av meröppet bibliotek i Ingared
- Bristande marknadsföring
- Konkurrerande verksamheter under öppettider
- Få riktade aktiviteter
- De äldre ungdomarna besöker gården i tätorten, bland annat på grund av de extra
satsningar på musik som skett där.
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Anläggning och fritid
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sporthallar –
bokad tid av
bokningsbar tid

51,3 %

51,7 %

50,3 %

52,1 %

53,8%

53,7%

50,1

Gymnastikhallar –
bokad tid av
bokningsbar tid

22,4 %

21,9%

22,3 %

24,6 %

25 %

22 %

23,6

Bollplaner
konstgräs – bokad
tid

49,6 %

47,8%

47,6 %

50,1 %

51,7 %

53,3%

39,1

Allmänhetens
besök till simhall
per invånare

*

1,92

1,86

1,80

-

-

-

Ungdomsbesök (019 år) till simhall
per ungdom

*

3,76

4,16

3,86

-

-

-

Kommentar årsbokslut 2018:
En liten minskning av bokningsbar tid i sporthallar beror på att fotbollsklubbar fördelar tider
från sporthallar till konstgräs. Nedgången av den bokad tid på konstgräsplaner beror på att
nämnden under 2018 ökade antalet konstgräsplaner från en till tre planer. Sedan våren
2016 har simhallen varit stängt för renovering.

Kulturskolan
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal antagna
elevplatser

1 181

1 120

1 132

1 209

1 303

1 248

1 218

Antagna av tot.
Anmälningar

*

*

*

71 %

77 %

66 %

50 %

Könsfördelning
antagna
elevplatser F/P

72 % /28 %

74 % 26 %

74 % 2 6 %

75 % 25 %

75 % 25 %

77 % 23 %

76%/24%
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Kommentar årsbokslut 2018:
Fler elever än vanligt sökte till kulturskolan och fler elever valde att fortsätta i kulturskolan
under hösten 2018 vilket medförde att kön ökade vilket kan vara en möjlig förklaring till
siffrorna.

Turist och evenemang
2018
Antal fikavandringar

33

Antal deltagare
fikavandringar

530

Antal Stadsvandringar

13

Antal deltagare
Stadsvandringar

179

Antal kafénätverksträffar

4

Följare Facebook

3374

Följare Instagram

2815

Antal besökare på
hemsidan kafestaden.se

83 555

Kommentar årsbokslut 2018:
Kultur- och fritidsnämnen övertog ansvaret för kommunens turist- och
evenemangsverksamhet från och med 2018. Därför finns inga siffror för tidigare år när det
gäller vissa poster. Antalet deltagare på fikavandringen har ökat jämfört med 2017 då var
det 400 som gick vandringen. Under 2018 är motsvarande siffra 530. Antalet följare på
Facebook är en ökning med 36 % jämfört med 2017. De flesta följarna utgörs av kvinnor i
åldersspannet 45-54 år. Ungefär hälften av följarna är boende i Alingsås kommun och
övriga kommer från närliggande kommuner. Antal besökare på hemsidan kafestaden.se
har ökat med 16 % under 2018 jämfört med 2017. De allra flesta besöker hemsidan för att
få information om Potatisfestivalen, sommaronsdagarna samt aktiviteter i Gräfsnäs.
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Bilaga 2. Internkontrollplan
Område

Process

Risk

Kontrollmoment

Metod

Ansvarig

Uppföljning
(frekvens)

Rapport till och
tidpunkt

Upphandling

9

Att säkerställa att inköp
av tjänst/vara följer
ramavtal

Generella stickprov

Controller

Månadsvis

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Säkerställa att
direktupphandling sker
enligt gällande riktlinjer

Stickprov på
inköpsvärde som
överstiger 20 000 kr

Controller

Månadsvis

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Controller och
Kvalitets- och
nämndcontroller

Månadsvis

Varje
nämndsmöte

ekonomi
verksamhet
medborgare medarbetare

Ekonomi

Ekonomi

Direktupphandling

9

Utbildning
(förebyggande kontroll)

Utbildning
(förebyggande kontroll)
Verksamhet/Ekonomi

Ekonomi

Nämndens
uppsiktsplikt

Drift av Nolhaga
Parkbad

6

12

Högre grad av
återrapportering till
nämnden avseende
pågående processer
gällande mål och
åtaganden

Månadsvisa
uppföljningar till
nämnden

Säkerställa att
Parkbadet vid
driftsättning är
kvalitetssäkrat ur ett
långsiktigt perspektiv

Identifierade
investeringar och
utrustning upphandlat
och monterat

Delårsbokslut,
Årsredovisning
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Controller och
avdelningschef

Löpande

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Överlämning från Fabs
Säkerställa
driftsekonomi
Anställ och utbilda
medarbetare
Upprätta rutiner och
riktlinjer
Marknadsföringsplan
Medarbetare

Inrapporteringar
av arbetsskador
och tillbud i Lisa

9

Åtgärda de skador och
tillbud som inkommit

Information och
utbildning
(förebyggande kontroll),

HRansvarig/avdelni
ngschefer

Löpande,
Förvaltningens
samverkansgrup
p(FSG)

Vårbokslut,

Delårsbokslut,

Systematisk uppföljning
Medborgare

Verksamhet

Verksamhet

Ny kommunallag
och ny
förvaltningslag

6

Försening av
byggprocessen av
Nolhaga Parkbad

12

Föreningsbidrag

6

Säkerställa att
nyheterna i de nya
lagarna är kända

Utbildning
(förebyggande kontroll)

Kvalitets- och
nämndcontroller

Löpande

Säkerställa full insyn i
byggprocessen

Tät medverkan i
styrgruppsmöten samt
byggmöten

Controller

Löpande

Kartlägga processen

Controller och
föreningssamordnare

Löpande

Förvaltningschef

Månadsvis

Kvalitetssäkra
föreningsbidragsprocessen

Ta fram rutiner
Uppföljning

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Årsredovisning

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Återrapportering
Verksamhet

Meröppet i
Kulturhuset

12

Löpande avstämning om
utvecklingen inom
området.

Avstämning med
avdelningschefer
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Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Verksamhet

Verksamhet

Kommunikation:
publicering av
information på
webbsidor

9

Införandet av ny
dataskydddsföror
dning (GDPR)

6

Säkerställa att korrekt
information finns på
webbplatser samt
vidareutveckla dessa för
ökad tillgänglighet

Genomgång av samtliga
sidor på alingsas.se

Säkerställa att GDPR
efterlevs

Utbildning i den nya
dataskyddsförordningen
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§ 5 2019.086 KUN

Årsbokslut för utbildningsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår
som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att
vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens
anvisningar. Utbildningsnämnden redovisar för 2018 ett positivt resultat om 141 tkr gentemot
budget vilket motsvarar en budgetavvikelse om 0,08%.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för
utbildningsnämnden 2018 och översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 2 2019.086 KUN

Årsbokslut för utbildningsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår
som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att
vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens
anvisningar. Utbildningsnämnden redovisar för 2018 ett positivt resultat om 141 tkr gentemot
budget vilket motsvarar en budgetavvikelse om 0,08%.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för
utbildningsnämnden 2018 och översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämndens årsbokslut 2018
KUN 2019-02-20 § XX
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Årsbokslut 2018
Verksamhet
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna Alströmergymnasiet, Campus Alingsås
och Integrationsavdelningen. För detta ansvar har Utbildningsnämnden 182 131 tkr att
tillgå där 156 000 tkr är fördelat till Alströmergymnasiet, 22 750 tkr till Campus Alingsås
och resterande medel delas mellan Integrationsavdelning, nämnd och stab.
Nämnden har genom elva sammanträden behandlat och fattat beslut om nämndens
verksamhetsområde. Uppföljning av beslut, uppdrag och processer har skett genom
verksamhetsberättelser, information, dialogmöten, strategidagar och utbildning. Totalt har
nämnden under året behandlat 95 paragrafer. Nämndens sammanträden har tematiserats
och under perioden har nämndens sammanträden haft särskilt fokus på
lokalförsörjningsplan, GR-enkät samt revidering av delegationsordning med anledning av
ny kommunallag, ny förvaltningslag samt dataskyddsförordningen. Vidare har det
systematiska kvalitetsarbetet, bland annat uppföljning av kunskapsresultat i
gymnasieskolan, varit återkommande teman under perioden.
Alströmergymnasiet har tolv nationella program, gymnasiesärskola och
introduktionsprogram samt gymnasieingenjörsutbildning där sex elever läser fjärde året på
teknikprogrammet. Vid gymnasiet finns även tre nationella idrottsutbildningar (NIU) inom
fotboll, gymnastik och handboll där 104 elever återfinns. Vid NIU kommer 55 elever från
25 olika kommuner utanför GR-området. Det totala antalet elever på skolan för samtliga
skolformer och program uppgick i vid årsskiftet 2018/2019 till 1200 jämfört med årsskiftet
2017/2018 då elevantalet uppgick till 1181. Gymnasiesärskolan har minskat antal elever
från 37 elever 2017 till 32 elever 2018.
Alströmergymnasiets högskoleförberedande program var till stor del fullbelagda under
läsåret 2017/2018. Utbildningsnämnden beslutade (UN § 49/2018) om organisation på
Alströmergymnasiet inför läsåret 2018/2019 vilket innebar 364 platser fördelade på tio
nationella program i årskurs 1. Detta medför en ökning på cirka 60 elever i relation till
föregående år. Vad gäller yrkesprogrammen har el- och energiprogrammet uppvisat ett
ökat söktryck. De högskoleförberedande program som haft högst söktryck är
ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Det är ca 60 % av samtliga 16åringar i kommunen som har antagits till Alströmergymnasiet vilket är i paritet med 2017.
2
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Av de elever som finns vid Alströmergymnasiet i samtliga årskurser utgörs ca 87 % av
alingsåsare.
De elever som är mellan 16-20 år och inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom
nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Där erbjuds individuella lösningar av
aktiviteter och utbildning. Sedan 1 juli 2018 ingår inte introduktionsprogrammen i KAA.
Inom KAA (s.k. ”Din väg”) finns per den 31 december 19 individer. Under 2018 har 27
ungdomar inom KAA gått vidare till utbildning, jobb eller övrigt. I december 2018 fanns 135
elever inskrivna vid introduktionsprogrammen varav 65 elever vid språkintroduktion.
Den 1 juli 2018 trädde lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå i kraft. Lagen, som även kallas den nya gymnasielagen, ger en ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande ungdomar. Under 2018 har 24 ungdomar
beviljats uppehållstillstånd enligt den nya lagen varav tio elever har fått möjlighet till
fortsatta studier på introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Fem av dessa
elever återfinns vid språkintroduktion och fem elever vid Yrk-in. Övriga 14 ungdomar har
individuella studieplaner på nationella program vid Alströmergymnasiet eller studerar på
Hjälmared folkhögskola och vid Lerums gymnasium.
Vid Campus Alingsås ingår eftergymnasial utbildning, grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Campus skall
även verka för utveckling och tillväxt i Alingsås kommun genom att vara en möteplats för
lärande samt identifiera och erbjuda utbildning som matchar det lokala, regionala och
nationella kompetensbehovet. Den gynnsamma arbetsmarknaden har inneburit att
söktrycket är lägre än tidigare inom vuxenutbildningens gymnasiala utbildningar. Under
året har ca 1000 studerande deltagit i någon form av utbildning vid Campus Alingsås vilket
är en marginell minskning från 2017. De stora elevgrupperna utgörs av svenska för
invandrare (SFI), gymnasiala kurser samt lärcentradelen som omfattar eftergymnasiala
utbildningar. Under året har lärcenter Campus Alingsås beviljats ca 1 600 tkr i statsbidrag
från Skolverket och ett arbete har genomförts under året i att utveckla metoder och
investera i teknik och digitaliserade informationssystem. Syftet är att än mer tillgängliggöra
utbildning via bland annat videokonferens, skapa moderna och attraktiva mötesplatser för
studerande samt främja infrastrukturen för vuxnas lärande via studier på distans.
Integrationsavdelningen är kommunens flyktingmottagning. Detta innebär bland annat
handläggning av försörjningsstöd, bosättning, hjälp med inskrivningssamtal i skola och
samhällsorientering. Fördelningstalet gällande mottagande av nyanlända för Alingsås
kommun 2018 var 84 personer varav 30 personer var kvotflyktingar. Utöver
fördelningstalet har det skett anhöriginvandring samt uppehållstillstånd för
gymnasiestudier för ungdomar genom den nya gymnasielagen. Detta innebär ett totalt
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mottagande av 162 personer varav 24 ungdomar fått uppehållstillstånd i kommunen enligt
den nya gymnasielagen.
Mottagandet har således minskat från 201 personer (2017) till 162 personer (2018). Även
om mottagandet har minskat under 2018 har långa handläggningstider vid Skatteverket
och Försäkringskassan föranlett att försörjningsstödet har ökat och att det skett en
fördröjning för individen vad gäller att påbörja etablering och svenska för invandrare (SFI).
De långa handläggningstiderna vid Skatteverket innebär att det dröjer innan personen blir
folkbokförd och får sina sista siffror i personnumret. Innan en person fått fullständigt
personnummer kan personen inte få ersättning från Försäkringskassan eller påbörja
etablering och SFI-studier. Bland annat har ett högre flyktingmottagande har skapat längre
handläggningstider hos Försäkringskassan.
Av fördelningstal 84 har 41 personer erhållit permanenta boendelösningar i form av
förstahandskontrakt i kommunen. Övriga har fått bostad genom andrahandsuthyrning på
folkhögskola och f.d. HVB-hem som Utbildningsnämnden övertagit från Socialnämnden.
Utbildningsnämndens andrahandsuthyrning har under året ökat och i december 2018 stod
nämnden som hyresvärdar för ett 40-tal hushåll bestående av ett 70-tal personer genom
denna lösning. Vid årsskiftet fanns det 18 personer (12 hushåll) som hade avslutat sin
introduktionsperiod i verksamheten men kvarstod som nämndens hyresgäster.
Skolinspektionen har under våren genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet
och individanpassning i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Alingsås kommun
och hos Hermods. Skolinspektionen identifierade utvecklingsområden inom studieavbrott,
kompetensutveckling, individanpassad undervisning och individuella studieplaner (UN §
82/2018). Huvudmannen skall senast den 19 april redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Vidare har
Skolinspektionen under hösten genomfört en kvalitetsgranskning av hur studie- och
yrkesvägledningen vid Alströmergymnasiets vård- och omsorgsprogram samt handelsoch administrationsprogram bedrivs. Skolinspektionen inkom med beslut den 16 januari
2019. Skolinspektionen identifierade utvecklingsområden inom arbetsfördelning,
behovsanpassning, säkerställande av det kompensatoriska uppdraget i framtida studieoch yrkesval kopplat till kön, social och/eller kulturell bakgrund samt förtydligande av
rutinerna för studie- och yrkesvägledningen. Huvudmannen ska senast den 15 augusti
2019 redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden.
Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. GDPR kompletteras i
Sverige av dataskyddslagen och dessa ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med
GDPR är att stärka skyddet för enskildas personuppgifter. Arbetet med att anpassa rutiner
och sättet vi hanterar personuppgifter har pågått under året. Utbildningsnämndens
ledamöter, chefer och administratörer har informerats om den nya lagstiftningen och de
4
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nya kraven. All personal har deltagit i de centrala nanoutbildningarna via
kommunledningskontoret. Upprättande av registerförteckning över behandlingar av
personuppgifter och PUB-avtal pågår.
Från och med 2019 har Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden slagits
samman till en nämnd (KF § 87/2018). Ett arbete med att ta fram en ny
förvaltningsorganisation samt en överflytt av arbetsmarknadsenheten (AME) har pågått
under hösten 2018. Den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Demokratifrågor
Utbildningsnämnden har arbetat med demokrati genom nationell lagstiftning, KF
flerårsstrategi (KF § 251/2017) samt utifrån kommunstyrelsens beslut (KS § 4/2018).
Utifrån ovanstående har demokratiarbetet under året blivit än mer systematiskt och
kontinuerligt. På Alströmergymnasiet har till exempel ett ”IKT-råd” bildats tillsammans med
elever för att de ska kunna påverka hur de digitala verktygen används. Vidare har ett
elevråd bildats i syfte att eleverna ska kunna påverka sin fysiska arbetsmiljö såsom
elevutrymmen och matsituationen. Vidare har en skolkonferens genomförts under 2018
som föranletts av ett programmöte där elever tillsammans med lärare och rektorer beretts
tillfälle att besluta dagordning. Sektor två genomför med elevhälsans stöd och gemensam
litteratur ett arbete i syfte öka elevernas förståelse för demokratifrågor. Inför val 2018
genomfördes en skoldebatt där lokala politiker fick svara på frågor från tredjeårselever vid
Alströmergymnasiet.
För att främja nyanländas delaktighet och kunskap om kommunen och de politiska beslut
som fattas har ett arbete påbörjats mellan SFI och Integrationsavdelningen. Under året
har en kartläggning gjorts bland SFI-studenter för att förstå hur deras kunskap och
intresse är i demokratifrågor. Vidare har Integrationsavdelningen blivit beviljad 500 tkr från
länsstyrelsen för att utveckla kommunens medborgardialog med nyanlända. Arbetet med
att starta ett integrationsråd har påbörjats under året.
Flera av Integrationsavdelningens aktiviteter är integrationsskapande genom ett
samarbete med civilsamhället och Kultur- och fritidsnämnden för att främja delaktigheten,
demokratin och medborgardialogen. Ett exempel under perioden var att möta
medborgares frågor som uppstår vid uthyrning av fastigheter till personer inom
etableringen.

Åtaganden och nyckeltal
Följande åtaganden och nyckeltal utgår ifrån nämndens beslutade flerårstrategi 2018-0110, UN § 2. Utbildningsnämndens nyckeltal utgörs såväl av kvantitativ data som kvalitativa
aktiviteter och pågående processer vilket redovisas nedan.
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KF mål 1: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Andelen elever som känner trivsel och
trygghet i skolan ska öka.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att utveckla
förutsättningarna för elevernas
valkompetens kring gymnasiet och
yrken, i syfte att öka tryggheten för
eleverna kring sina val i framtiden.

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det
är i kommunen skall förbättras.

2. UN åtar sig att rikta särskilda insatser i
syfte att förebygga kränkande
behandling och hedersrelaterad
problematik.
Nyckeltal:
(a) Elevernas upplevelse av ändamålsenlig
studie- och yrkesvägledning (AG, CA),
(b) andel elever som upplever delaktighet och
inflytande i undervisningen (AG, CA),
(c) nyanländas upplevelse av delaktighet i
samhället (AG, CA, IA), (d) antal
utbildningsinsatser inom området kränkande
behandling och hedersrelaterat våld samt
riktade resurser (AG, CA, IA), (e) andel elever
som upplever studiero (AG, CA)

De strukturer som har iscensatts för att möta Utbildningsnämndens åtagande gällande KF
mål 1 framgår nedan.
Integrationsavdelningen har implementerat en arbetsmetod angående våld i nära
relationer/hedersproblematik. En ”scanningmetod” används för att upptäcka och förebygga
våld i nära relationer och hederproblematik vilket innebär att personal professionellt
hanterar frågor om våld. För att alla nyanlända i Alingsås kommun ska få kunskap om var
man vänder sig i situationer kopplat till våld i nära relationer/hedersproblematik har ett
systematiskt arbete genomförts. Personal i verksamheten har under våren utbildats i
metoder som har använts i implementeringsfasen. Ett samarbete med socialförvaltningen
gällande Cope föräldrautbildning (Community Parent Education Program) där kurator har
träffat samtliga familjeanknytningar för samtal om heder och jämställdhet genomförts.
Vidare har Integrationsavdelningen i samarbete med socialförvaltningen arbetat
förebyggande mot hedersproblematik genom föräldragrupper, grupper för män samt för
unga killar på introduktionsprogrammets språkintroduktion vid Alströmergymnasiet.
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Vid Alströmergymnasiet har kompetensutvecklingsinsatser inom kränkande behandling
genomförts där en gemensam föreläsning och gemensam litteraturläsning varit en metod.
Samtliga gymnasielärare har läst boken ”Det nya landet” i syfte att få än mer kunskap och
metoder för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Lärare vid Campus har
deltagit i en föreläsning med temat hedersrelaterat våld. Föreläsningen om hedersrelaterat
våld anordnades av Integrationsavdelningen.
Alströmergymnasiets likabehandlingsplan har reviderats utifrån ny lagstiftning och
riktlinjer. Nytt är att ansvarig rektor (tidigare kurator) beslutar om det är ett
kränkningsärende eller ej.
Ett förebyggande arbete gällande utanförskap och extremism har startats upp i form av en
inventering kring den kunskap som SFI-elever besitter om var de kan vända sig vid oro
och frågor om ovanstående. En förvaltningsövergripande föreläsning i ämnet genomfördes
i april för tjänstemän och nämndens ledamöter.
En ansökan till ICLD om en fortsättning av det kommunala partnerskapet med
Chililabombwe kommun i Zambia med fokus på utanförskapsarbete har beviljats om 1 500
tkr och arbetet har påbörjats under perioden (UN § 12/2018, dnr. 2018.028 UN).
Den 21 mars överlämnades en säkerhetsrapport från AB Svensk Skolsäkerhet till
Utbildningsnämnden (UN § 24/2018). I rapporten redovisades observationer från fysisk
besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen. Utifrån
säkerhetsrapporten antog nämnden en åtgärdsplan för säkerhetsarbetet inom nämndens
verksamheter (UN § 33/2018) som syftar till att öka den fysiska säkerheten i
verksamheterna. En ombyggnation av Integrationsavdelningen har skett under året i syfte
att säkerhetsanpassa lokalerna. Lokal- och säkerhetsrelaterade frågor hanteras
månadsvis vid utbildningsverksamhetens lokala samverkansgrupp. Vid Campus Alingsås
har besöksrutiner tagits fram och utrymningsvägar från särskild utbildning för vuxnas
placering i Utbildningens hus har säkrats och godkänts av räddningstjänsten.
I samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen genomfördes Industrinatten i november
där 13 högstadieklasser besökte 13 alingsåsföretag. Insatsen syftar till att öka elevernas
valkompetens och kunskap om framtida arbetstillfällen inom industrin.
För att öka Alströmergymnasieelevernas valkompetens inför framtiden har studie- och
yrkesvägledare ökat sin tillgänglighet på bland annat sociala medier via ”google hangout”.
Inspirationsföreläsningar har genomförts i samarbete med företagsledare i samma syfte.
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Årets GR-enkät1 visar att 52 % av eleverna upplever att de genom skolans studie- och
yrkesvägledning har fått mer kunskap om hur de kan tänka i olika valsituationer kring
framtida jobb och studier. Detta är en ökning med 8 % jämfört med 2017.
GR-enkäten visar att Alströmergymnasiets indexvärde2 vad gäller delaktighet och
inflytande är 52 av 100, viket indikerar ett något lägre värde än förra året (jmf index 58 år
2017). Arbetet med att finna former för att öka elevernas möjlighet till delaktighet och
inflytande sker systematiskt samt genom skolans digitaliseringsarbete. Elevenkätens
resultat avseende studiero visade att Alingsås har ett indexvärde på 56 vilket är ett något
lägre värde än 2017 (jmf index 61 år 2017). Emellertid är det i paritet med snittet för
studiero bland medverkande GR-kommuner.
Vid Campus Alingsås har olika mätningar gjorts under 2018 för att synliggöra vilka faktorer
som påverkar elevernas delaktighet och inflytande. En enkätundersökning har gjorts där
82 elever har svarat, varav 79,3 % var kvinnor. Undersökningen visade att elever är nöjda
och känner sig trygga i sin utbildningsmiljö. Medelvärdet för elevernas ”nöjdhet med
utbildningen” uppgick till 7,6 på 10-gradig skala. Eleverna ansåg att de i stor utsträckning
får hjälp av lärarna att nå målen samt att lärarna förklarar så att eleverna förstår, 4,3 på en
5-gradig skala. Vidare så skattade eleverna bemötande från skolans personal till 4,4 på 5gradig skala, samt upplevd trygghet till 4,6 på en 5-gradig skala. Vad gäller delaktighet
och inflytande i utbildningen anger 67,1 % att det har en individuell studieplan som de
upprättat på egen hand eller tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Enligt den årliga brukarenkäten som besvaras av Integrationsavdelningens brukare var 86
% av de tillfrågade nöjda med verksamhetens mottagande vilket är en ökning med 15 %
från 2017. Av de tillfrågade uppger 90 % att kommunens aktiviteter/arbete gjort att de
känner sig delaktiga samhället samt 68 % upplevde att Integrationsavdelningen har
öppnat upp och stöttat i kontakt med andra myndigheter och instanser i kommunen. Det
sistnämnda är minskning med 12 % från 2017, vilket kan bero på en för individerna
komplicerad boendesituation. Vidare anger 57 % av de mottagna att de är nöjda med det
boende som de blivit tilldelade i kommunen och 67 % anser att de fått tillräckligt med
information om boende innan och under introduktionstiden. Av de tillfrågade känner sig 84
% av de tillfrågade välkomna i kommunen. Enkäten besvarades av 49 individer.

1

GR-enkäten 2018 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Härryda,
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö. På Alströmergymnasiet svarade 279 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar en
svarsfrekvens om 79,5%.
2
Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det
näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet
och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att
räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.
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Sammanfattning mål 1: Utbildningsnämndens åtaganden är genomförda. Utifrån
perspektivet att det i Alingsås är tryggt, säkert och välkomnande bidrag
Utbildningsnämnden genom sina åtaganden till det övergripande målet ”I Alingsås är
tryggt, säkert och välkomnande”.

KF mål 2 I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Kommunens näringslivsranking ska
förbättras.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att öka andelen utbildningar
i enlighet med arbetsmarknadens
behov med särskilt fokus på
yrkesutbildningar och nyanländas
inträde på arbetsmarknaden.

Självförsörjningsgraden ska öka.
Medborgarnas upplevelse av
arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras.

2. UN åtar sig att samverka med kulturoch fritidsförvaltningen, civilsamhället
och näringslivet i syfte att öka andelen i
arbete samt delaktigheten i samhället.
Nyckeltal:
(a) näringslivets tillgång till arbetskraft/
medarbetare med relevant kompetens (CA
utifrån specifik fråga i företagarenkätenkät från
Svenskt näringsliv ang. företagsklimatet i
kommunen varefter ranking sker mellan 1-290),
(b) antal/andel elever som inom sex månader
efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (AG,
CA), (c) antal extratjänster i förvaltningen,
(d) antal utbildningsplatser riktade till
yrkesutbildningar och nyanlända (CA, AG),
(e) antal aktiviteter och riktade resurser till
arbetsmarknadsåtgärder. (AG, CA),
(f) antal utbildningar i samverkan med SFI, AME
och externa aktörer samt civilsamhället. (CA,
AG), (g) antal aktiviteter, medborgardialoger
och resurser riktade till integrationsfrämjande
arbete i syfte att öka delaktigheten och inträdet
på arbetsmarknaden.

Vid Campus startade yrkesvuxutbildningen Plåt och svets i januari 2018 och 18 elever har
under året påbörjat utbildningen. Utbildningen utgör en del av Göteborgsregionens (GR)
gemensamma utbildningsutbud. Under året har Campus vuxenutbildning även startat upp
en ny kockutbildning med språkstöd med fem antagna elever och tre elever från
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gymnasieskolans Introduktionsprogram. Yrkesutbildningen Vård och omsorg erbjuder
språkstöd för den som behöver sedan årsskiftet 2017/2018. Härutöver har
yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker fordon och universitetsutbildningarna
Grundlärarprogrammet samt Butikschefsprogrammet startats upp vid Campus under året.
Vidare har en utbildning i samverkan med Turistrådet Västsverige i "Digitala verktyg för
besöksnäringen" genomförts inom ramen för projektet Kobra. Under året har en
inventering gjorts över vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns i landet och som svarar
mot arbetsmarknadens behov av kompetens i Alingsås. Detta gäller främst inom
branscherna IT, industri och turism vilka kan vara aktuella att erbjuda via distans med stöd
av videokonferens på Campus Alingsås. Ett arbete har påbörjats med att kontakta såväl
utbildningsanordnare som företag i syfte att än mer kunna erbjuda utbildningar som
efterfrågas av arbetsmarknaden lokalt och regionalt.
Under perioden har avtal tecknats mellan GR och Alingsås kommun avseende delprojekt
på Alströmergymnasiet inom ESF-projektet ”Yrk In”. Målet för Yrk In i GR är att på
organisationsnivå i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever,
samt att öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen och
därmed underlätta ungas etablering i arbetslivet. Vid introduktionsprogrammen deltar 26
elever i undervisning på nationella yrkesprogram utifrån språklig förmåga, motivation och
intresse. Detta möjliggör för eleverna att delta i språkutvecklande miljöer och ökar
kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen.
Under året har även introduktionsprogrammens försöksverksamhet vid
arbetsmarknadsenheten (AME) för ungdomar inom KAA permanentats i syfte att
arbetsträna för att på sikt kunna praktisera på ett företag eller i offentlig sektor. Vidare har
samarbete etablerats med Hjälmareds folkhögskola för att ungdomar ska få prova denna
skolform.
Vid Alströmergymnasiet har Ung företagsamhet utökats på bygg- och
anläggningsprogrammet och estetetiska programmet. Vid Alströmergymnasiet har
aktiviteter genomförts såsom ”produktmässan” för att synliggöra och öka elevernas
kunskaper i marknadsföring av produkter och tjänster samt förbättra samverkan med
näringslivet.
Alströmergymnasiet och Campus Alingsås har under året deltagit i vård- och
omsorgsförvaltningens kartläggning vad gäller förutsättningar för utbildning i bristyrket
”stödassistent”.
En undersökning har genomförts för att visa hur stor andel av Alströmergymnasiets elever
som efter avslutad yrkesutbildning är i arbete eller i studier efter sex månader inom det
valda yrkesområdet. Resultatet visade att en hög andel elever (som lägst 80 %) inom
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bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, barn- och
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet har fått ett arbete inom valt
yrkesområde. Av de elever som avslutat handel- och administrationsprogrammet har mer
än hälften av eleverna fått ett arbete inom valt yrkesområde.
Svenskt Näringsliv har under året gjort en enkätundersökning i Alingsås för att identifiera
näringslivsklimatet i kommunen. 196 Alingsåsföretag svarade på enkäten varav
branscherna handel/bygg/industri framträder med flest svarande. Undersökningen visar att
näringslivsrankingen som helhet har gått ner med 37 placeringar från 200 till 237.
Undersökningen lyfter fram två kvalitetsfaktorer som står i direkt relation till bland annat
Utbildningsnämndens verksamheter. Dessa är ”skolans attityder till företagande” och
”företagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens”. Indikatorn ”Skolans attityder
till företagande” har gått ner från 157 till 186. Indikatorn ”tillgång till kompetens” har gått
ner från plats 140 till 158. Sett till den genomsnittliga betygspoängen i enkäten kvarstår
2017 års betyg om 3,7 (betygsskala 1-6) för ”skolans attityder till företagande” samt 2,7
avseende ”tillgång till kompetens”. Betygpoängen är i paritet med genomsnittet i riket.
Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden kännetecknas av
samverkan med såväl näringsliv (åtagande 1 ovan), föreningsliv samt övriga förvaltningar.
Övriga insatser avseende KF mål 2, åtagande 2 framgår nedan.


Utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningens
arbetsmarknadsenhet (AME) och Arbetsförmedlingen tecknat en lokal
överenskommelse inom ramen för DUA (delegationen för unga och nyanlända i
arbete). Arbetet har påbörjats med att samverka kring insatser som leder till studier
och/eller arbete inom bristyrken såsom exempelvis vård, service, lager och logistik
för unga och nyanlända (16-64 år). Under året har 45 särskilt utvalda individer
med etableringsplan/program fått information om hur de kan få stöd för att
snabbare kunna komma i arbete. Av dessa intervjuades 23 personer varav elva
valdes ut för kartläggning hos Arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att erhålla en
tydligare plan för sin etablering. Vid årsskiftet var sex av dessa individer på väg ut
mot studier, praktik eller annat arbete.



Vuxenutbildningen (SFI) och Röda korset anordnar språkcafé för nyanlända på
biblioteket. Utifrån en fokusgruppsundersökning har det visat sig att denna aktivitet
behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp och syfte. Biblioteket och
vuxenutbildningen (SFI) kommer att intensifiera sitt samarbeta för att finna
synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation till språkinlärning,
informationssökning och kulturaktiviteter.
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Besök på biblioteket har blivit blir ett stående inslag i SFI:s introduktionsgrupp.
Information om bibliotekets språkcafé ges även i introduktionsgruppen.



Konceptet ”Happy Sunday” för nyanlända kvinnor och tjejer har utvecklats och
implementerats av föreningsliv, studieförbund och Integrationsavdelningen i Arena
Elvas lokaler. Under perioden har elva söndagar genomförts och cirka 10-25
deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och fritidsaktiviteter.
Konceptet ”Happy Friday” har också etablerats på fritidsgårdarna i Sollebrunn och i
Ingared. Under perioden har fem Happy Fridays ägt rum.



Arena Elva och Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) har under året
påbörjat ett arbete med lunchöppet där elever från IM kan spendera sin lunchrast
på fritidsgården.



Kulturskolan har med kulturrådsmedel och i samarbete med vuxenutbildning och
Integrationsavdelningen, under hösten erbjudit nyanlända barn, ungdomar och
vuxna att delta i en kör. Detta i syfte att främja språkutveckling och integration.



Integrationsavdelningens introduktionsprogram har under våren bland annat
utökats med olika tematräffar där presentation av kultur- och fritidsförvaltningens
olika utbud för nyanlända har presenteras. Detta görs dels för målgruppen 11-20 år
och dels för gruppen vuxna i syfte att få fler unga nyanlända till
fritidsgårdsaktiviteterna och få fler vuxna att delta i förvaltningens kulturaktiviteter.
Vid introduktionsträffarna har både unga och deras föräldrar fått delta. Ungdomsoch fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och stärka
integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad
musikverksamhet.



För att skapa mötesplatser för ungdomsgrupper i Arena Elvas lokaler har
musikarrangemanget ”Festivalströmer” arrangerats genom ett samarbete mellan
Arena Elva och estetiska programmet på Alströmergymnasiet. Vidare genomför
kulturskolan tillsammans med Alströmergymnasiet och Integrationsavdelningen
samarbeten där nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater.



Som ett komplement till GR:s samhällsinformation som alla nyanlända får ta del av
har en lokal samhällsinformation som består av såväl välkomst- som tematräffar
arrangerats. Detta för att öka kunskapen om delaktigheten i kommunens arbete
bland kommunens nya invånare.



I planeringen av Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen
och Campus i syfte att utveckla aktiviteter för att attrahera målgruppen nyanlända
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och övriga. Under Potatisfestivalen fanns ett samarbete där
Integrationsavdelningen, representanter från olika länder och delar av
civilsamhället hade mötesplatser utifrån de kulturer som finns representerade i
kommunen i form av mat, dans och musik.


Under perioden har ett samarbete mellan Alströmergymnasiets barn- och
fritidsprogram och Nolhaga Parkbad påbörjats i syfte att erbjuda simundervisning
för nyanlända kvinnor under 2019.



En ansökan (§ 37a ansökan) till länsstyrelsen om externa medel har beviljats och
ett arbete har gjorts med att ta fram ett nytt introduktionsprogram i kommunen för
kvotflyktingar. Detta introduktionsprogram har tagits emot med 100 %
nöjdhetsindex.



Under perioden har fyra extratjänster riktade till personer inom etableringen varit
verksamma vid Alströmergymnasiet, Campus, Integrationsavdelningen och staben.
Sammantaget är två personer anställda inom arbetsmarknadsåtgärden
extratjänster vid förvaltningen per den 31 december 2018.



Sammanfattning mål 2: Åtagandena är genomförda. Utifrån perspektivet att det i Alingsås
är tryggt, säkert och välkomnande bidrar Utbildningsnämnden genom sina åtaganden till
det övergripande målet att det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande.

KF mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundand på effektiv
resursanvändning

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Avvikelsen mellan redovisade
nettokostnader och referenskostnader ska
minska.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

1. UN åtar sig att sänka nettokostnaden
per elev i relation till 2016 års avvikelse.
Utbildningsförvaltningens åtagande
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1. Förvaltningen åtar sig att utveckla,
reducera och effektivisera
administrationen.
2. Förvaltningen åtar sig att söka externa
medel till sin verksamhet.
Nyckeltal:
Nettokostnaden per elev vid
Alströmergymnasiet.

Förvaltningen har under året aktivt arbetat med att reducera och effektivisera
administrationen genom bland annat en minskning av den administrativa personalen.
Ytterligare effektivisering har uppnåtts genom att vissa administrativa uppgifter och
chefstjänster samordnats med kultur- och fritidsförvaltningen.
Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden genom nästan uteslutande fulla klasser och
bättre nyttjande av lokaler har resulterat i att nettokostnaderna de senaste tre åren
minskat från en avvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år 2016 till 1,4 % för 2017. Inför 2018
års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden en fortsatt förbättring av
nettokostnaderna. Detta genom fulla klasser samt högre intäkter än föregående år
resulterade i en negativ eller neutral avvikelse vilket var uppdraget i handlingsplan Effekt.
Förvaltningen har sökt och beviljats externa medel om 9 589 tkr, varav 3 800 tkr utgörs av
kommuninterna medel, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Av dessa medel har
3 300 tkr återförts till kommunens flyktingfond och av återstående medel har 3 630 tkr
betalats ut under 2018 medan resterande medel kommer att utbetalas under 2019/2020.

Sökta medel
Skolverket

Belopp
867 000

Skolverket
Migrationsverket

99 000
275 452

Migrationsverket
Nordiska elever

395 316
142 974

Länsstyrelsen

521 000

Syfte
Introduktionsprogram,
utveckling
Papperslösa barn
Återsökning Kvotflyktingar
Återsökning tomhyror
Elever vid nationell
idrottsutbildning (NIU)
Ansökan enligt § 37a för
samarbete med
civilsamhälle och
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Beviljat
Ja
Ja
Ja
Ja. Erhållit 340 882 kr
Nej (15 572 kr beviljat)
Ja

Länsstyrelsen

32 000

Alingsås kommun

3 300 000

kvotflyktingar
Ansökan enligt § 37a för
våldsbejakande
extremism
Flyktingfonden

Alingsås kommun

500 000

Innovationsfonden

ICLD kommunalt
partnerskap
ESF / GR
Skolverket

1 500 000

Medborgardialog

585 624
1 584 000

Yrk in
Lärcenter

Ej beviljat.

Ja (KF §116/2018). Då
Utbildningsnämnden
redovisar ett överskott
har hela beloppet på
3 300 000 kr återförts till
kommunledningskontoret
i årsbokslutet.
Ja (KS § 87/2018) Under
året har kostnader för
95 833 kr täckts av
innovationsfonden.
Resterande medel på
404 167 kr kommer att
kunna användas under år
2019 istället.
Ja (UN § 12/2018, dnr.
2018.028 UN).
Ja
Ja

Sammanfattning mål 4: Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv resursanvändning.

KF mål 8: I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Andelen elever som är nöjda med sin
skolmiljö och undervisning ska öka.
Andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg ska öka.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att varje elev får möjligheter
till studier som utgår från individens
behov och förutsättningar och som
stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling.
2. UN åtar sig att utveckla verksamma och
effektiva samarbetsformer med Barn- och
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ungdomsnämnden för att öka andelen
elever som kan påbörja gymnasiestudier.
3. UN åtar sig att utöka samarbetet mellan
högskolor och universitet samt anställa
ytterligare en lektor.
4. UN åtar sig att tillgängliggöra
utbildningsorganisationen i syfte att
utveckla framgångskoncept för snabbare
introduktion till arbetslivet för nyanlända.
5. UN åtar sig att digitalisera och
individanpassa nämndens utbildningar i
högre utsträckning.
6. UN åtar sig att verka för en ökad
digitalisering i lärandeprocesser.
7. UN åtar sig att möjliggöra flexibla och
strukturerade utbildningsvägar mellan
gymnasium och vuxenutbildning.
Nyckeltal:
(a) elever med gymnasieexamen inom tre och
fyra år (AG),
(c) andel med grundläggande
högskolebehörighet inom fyra år (AG),
(d) andel avgångselever med
gymnasieexamen,
(e) andel elever inom introduktionsprogrammen som fullföljer sina studier inom sin
studieplan (AG),
(f) antal elever vid introduktionsprogrammen
som deltar i en yrkesinriktad utbildning (AG)

Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från
dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling. Detta har bland annat skett genom utveckling av schema vid
Alströmergymnasiet, digitalisering genom flexibla kurser och digitala system såsom
examinationssystemet Dugga. Under 2018 har det totalt genomförts 1154 provtillfällen i
Dugga samt 8443 elevinlämningar. Antalet faktiska prov ut till elever är dock färre, då
statistiken också rymmer prov som skapats för att träna användningen av Dugga.
En genomförd elevenkät visar att 84 % av eleverna upplever att lärarna använder sig av
digitala alternativ i undervisningen (jmf 88 % år 2017). Utöver ovanstående har
Alströmergymnasiets skolbibliotek förstärkts med pressreader och mediearkivet.
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Kompetenshöjande insatser har gjorts i form av bland annat workshops gällande G-Suite,
Google Classroom, digitalisering via läslyftet och fortbildningsdagar vid vuxenutbildningen.
Sju förstelärare med IKT-inriktning har påbörjat sina uppdrag under hösten.
Under läsåret 2017/2018 genomfördes Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet i
samtliga arbetslag på gymnasiet och i gymnasiesärskolan. Detta i syfte att förbättra
elevers läs- och skrivförmåga. En förväntan är att undervisningen har utvecklats än mer i
samtliga förekommande ämnen, vilket kommer att förbättra elevernas kunskapsresultat
under läsåret 2018/2019. Estetetiska programmets lärare har under året genomfört
Skolverkets modul för digital kompetens. Vuxenutbildningen har under året haft särskilt
fokus på språkutvecklande förhållningssätt i undervisningen samt elevers delaktighet.
För att skapa ökad dialog och tidigt erbjuda eleven stöd i ett förebyggande syfte har
”Orienteringsdagar” införts under läsår 2018/2019. Denna åtgärd ger alla elever möjlighet
att komplettera prov, ta igen del av kurs eller bara få stöd i del av kursen av undervisande
lärare.
Fem elever vid gymnasiala nationella program har vid behov erbjudits och påbörjat kurser
på distans via vuxenutbildningen. Under året har en elev från gymnasiets
introduktionsprogram studerat på distans och sju elever har deltagit vid
vuxenutbildningens yrkesprogram kockutbildning samt vård- och omsorgsutbildning.
För att säkra en trygg och säker övergång mellan grundskola och gymnasium har möten
mellan ansvariga förvaltningar ägt rum. Plug-in-projektet och sedermera ”Bron” har
implementerats i ordinarie verksamhet med trygga övergångar från grundskolan till
gymnasieskolan. Under läsåret 2018/2019 pågår det en kontinuerlig dialog mellan en
specialpedagog på gymnasiet och grundskolorna för att i god tid förbereda elever som ska
börja på Alströmergymnasiet kommande läsår. Arbete sker också i nära samarbete med
socialförvaltning och BUP. Organisationen för lovskola har förstärkts under vårterminen
och bemannas numera med behöriga lärare på plats.
Under perioden har avtal tecknats mellan GR och Alingsås kommun avseende delprojekt
på Alströmergymnasiet inom ESF-projektet ”Yrk In”. Alströmergymnasiets åtagande består
av att underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad yrkesutbildning.

Genomströmning och och kunskapsresultat läsåret 2016/2017
Elever med examen eller studiebevis inom tre och fyra år
Indikatorerna nedan visar andelen elever som uppnått examen inom tre och fyra år. Till
skillnad från tidigare år ingår även elever som påbörjat sin utbildning på ett
17
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introduktionsprogram. Resultaten för elever som börjat 2015 finns endast måttet ”efter tre
år” då de som började 2015 ännu inte hunnit gå fyra år. För elever som började 2014 finns
både resultat för examen efter tre år och fyra år.

1

Andel elever (%) som fått examen efter tre år med start:

2013

2014

2015

Totalt – Alströmergymnasiet (Inkl. IM)

66,9 (305)

70,2 (275)

71,4 (339)

Totalt riket

65,2

66,0

66,0

Alströmer nationella program

69,9 (289)

77,2 (250)

79,6 (304)

Totalt riket nationella program

74,2

75,2

76,1

Alströmergymnasiet yrkesprogram

60,9 (87)

72,1 (61)

62,0 (79)

Riket alla - yrkesprogram

70,8

71,8

72

Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

73,8 (202)

78,8 (189)

85,8 (225)

Riket alla - högskoleförberedande program

75,8

76,8

77,9

1

Totalt antal elever inom parentes

Startår 2013 påbörjade 305 elever utbildning
Startår 2014 påbörjade 275 elever utbildning
Startår 2015 påbörjade 339 elever utbildning (examensår 2018)
(Källa: Siris/Kolada)

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom tre år
därmed har ökat från 70,2 % år 2017 till 71,4% år 2018 vilket utgör en ökning om 1,2%.
Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen
inom tre år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig
Alströmergymnasiet 5,4 procentenheter över snittet i riket.
Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 2,4
procentenheter från 2017 till 2018. Högst ökning har skett på ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet. Genomströmningen vid yrkesprogrammen har minskat under perioden.
En förklaring till att Alströmergymnasiet befinner sig under snittet i riket är att det på
gymnasiet sker en anpassning av studierna för att hålla eleverna kvar i skolan främst inom
yrkesprogrammen. Genom detta erhåller eleverna en yrkesutgång med studiebevis istället
för yrkesexamen. Vidare finns det vid vård- och omsorgsprogrammet elever som väljer att
avbryta sina studier i förtid då eleverna i hög grad arbetar under sin studietid och får
tillfälliga anställningar trots att gymnasieexamen ej är avklarad.
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Den totala ökningen kan bero på att ett intensifierat arbete har skett för att öka elevernas
förståelse och kunskap om studieplanen och vad som krävs för examen, täta
avstämningar med mentor samt en mer sammanhållen skoldag för eleverna.
Andel elever (%) som fått examen efter fyra år med start:

2012

2013

2014

Totalt – Alströmergymnasiet (inkl. IM)

71,3 (296)

72,5 (305)

76,7 (275)

Totalt riket

70,0

70,9

71,5

Alströmer nationella program

78,8 (263)

75,8 (389)

83,6 (250)

Totalt riket nationella program

78,9

79,5

80,2

Alströmergymnasiet yrkesprogram

68,8 (80)

66,7 (87)

75,4 (61)

Riket alla - yrkesprogram

74,4

75,2

75,8

Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

81,3 (183)

79,7 (202)

86,2 (189)

Riket alla - högskoleförberedande program

81,1

81,6

82,2

1

Totalt antal elever inom parentes

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom fyra år
därmed har ökat från 72,5 % år 2017 till 76,7% år 2018 vilket utgör en ökning om 4,4%.
Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen
inom fyra år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig 5,2
procentenheter över snittet i riket.

Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 7,8
procentenheter från 2017 till 2018. Störst ökning har skett på samhällsvetenskapliga
programmet, teknikprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Ökningen på
yrkesprogrammen kan bero på intensifierat elevhälsoarbete, anpassad studiegång samt
utvecklad undervisning där eleverna får möjlighet till studier som utgår ifrån individuella
behov och förutsättningar.
Grundläggande behörighet
Alströmergymnasiet andel elever (%) behöriga till högskola av avgångseleverna
respektive läsår
2018

2017

Jmf. riket 2018

Nationella program

80,9

81,4

73,0

Yrkesprogram

31,3

52,9

34,0

Högskoleförberedande program

95,8

93,1

91,0
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På yrkesprogrammen är det inte obligatoriskt att läsa de kurser som krävs för
högskolebehörighet varför siffrorna kan variera av andra anledningar än de som direkt kan
kopplas till utbildningens kvalitet. Samtliga yrkeselever vid Alströmergymnasiet ges dock
möjlighet att läsa de högskolegrundande ämnena.
Att resultatet är lägre 2018 än 2017 kan bero på att färre elever inom yrkesprogrammen
valt att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet. Bland yrkesprogrammen är det
främst elever på barn- och fritidsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet
som läser de kurser som krävs för högskolebehörighet. I den årskull som gick ut
gymnasiet 2018 var andelen elever på dessa program lägre än tidigare år, vilket påverkar
den totala andelen elever med grundläggande behörighet.
Genomsnittlig betygspoäng
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverelever med examen eller studiebevis
Jmf riket 2018

2018

2017

Nationella program

14,9

14,7

14,3

Yrkesprogram

14,4

13,3

13,2

Högskoleförberedande program

15,1

15,3

14,8

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna med examen eller studiebevis
vid Alströmergymnasiet har ökat från 14,7 (2017) till 14,9 (2018). Detta kan jämföras med
riksgenomsnittet 14,3. En ökad medvetenhet och systematiska åtgärder samt höga
förväntningar kan vara en av orsakerna till resultatet.
Introduktionsprogram och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
De elever som är mellan 16-20 år och inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom
nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Samtliga elever vid KAA erbjuds
individuella lösningar av aktiviteter, utbildning, praktik eller enskilda samtal. Sedan 1 juli
2018 ingår inte introduktionsprogrammen i KAA. Inom KAA (”Din väg”) fanns det per den
31 december 2018 19 individer vilket är i paritet med 2017. Under 2018 har, utöver dessa
19 individer, 27 ungdomar inom KAA gått vidare till utbildning, kommunala aktiviteter, eller
övrigt. Samtliga individer är kontaktade men ett arbete kvarstår med att få alla i aktivitet.
I december 2018 var ca 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammen (IM) och där
återfinns ca 65 elever inom språkintroduktion. Elever vid IM har erbjudits språkpraktik
vilket innebär att eleverna arbetar mot olika branscher i såväl privat som offentlig sektor i
syfte att ur ett integrationsperspektiv ges en möjlighet att delta i språkutvecklande miljöer.
26 elever på programmet språkintroduktion har deltagit i undervisning på nationella
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yrkesprogram beroende på språklig förmåga. Detta har varit fördelat på barn- och
fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Under 2018 har tio elever inom
individuellt alternativ blivit behöriga för studier på nationella program. Inom
språkintroduktion har 13 elever blivit behöriga till studier vid ett nationellt program. Ca 70
% av eleverna har fullföljt sina studieplaner under året och då har hänsyn tagits till
anpassningar, reduceringar och tillägg i studieplanen.
Gymnasiesärskolan
På gymnasiesärskolan fanns under 2017/2018 38 elever varav 21 elever på individuella
programmet och 17 elever på nationella programmet. Under 2018 fanns sex
avgångselever från de nationella programmen. Samtliga dessa sex elever erhöll
gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolans nationella program.
Inom ramen för gymnasieskolans samverkansavtal i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) följer kommunen upp var gymnasiesärskoleeleverna befinner sig
ett år efter avslutad gymnasiesärskoleutbildning. Vårterminen 2017 fanns ingen elev som
gick ut från nationella program. Från individuella programmet fanns sju avgångselever
som gymnasiesärskolebevis. Av dessa elever gick sex elever ut i daglig verksamhet samt
en till ”okänd sysselsättning”. Indikatorer för den systematiska uppföljningen av elevernas
kunskaper följs systematiskt och kontinuerligt och kommer att utvecklas vidare. Indikatorer
för den systematiska uppföljningen av elevernas kunskaper följs systematiskt och
kontinuerligt och kommer att utvecklas vidare.
Sammanfattning mål 8: Åtagandet att varje elev och studerande får möjlighet till studier
som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga
lärande och kunskapsutveckling är pågående. I övrigt är åtagandena genomförda.

Uppdrag till nämnden
Uppdrag

Prognos och status
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UN ges i uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom att
ytterligare inrätta lektorstjänster samt
utveckla samarbetsformer med högskola
och universitet.
(KS mål 8 åtagande 3)

Uppdraget har delvis utförts då
samarbetsformer med högskola och
universitet är upparbetade och kommer att
fortsätta utvecklas, medan finansiering
gällande ytterligare en lektorstjänst har varit
problematisk under innevarande år. Detta
återfinns i nämndens åtgärdsplan i relation
till minskad ramtilldelning. Under året har
emellertid en lektorstjänst annonserats och
rekrytering kommer göras under 2019.

Utbildningsnämnden (UN) och Barn- och
ungdomsnämnden (BUN) ges i uppdrag att
finna verksamma och effektiva
samarbetsformer med särskild fokus att
öka andelen elever som kan påbörja
gymnasiestudier.
(KS mål 1, åtagande 1,
KS mål 8 åtagande 2,5,6)

Följande effektiva samarbetsformer med
BUN har genomförts.
Fortsatt arbete med att utveckla Arena för
lärande. För digitala prov är Dugga
upphandlat. Implementering har skett i nära
samarbete mellan barn- och
ungdomsförvaltningen (BOU) samt
utbildningsförvaltningen.
Plug-in-projektet har implementerats i
ordinarie verksamhet för att fortsatt möta
upp elever i skolår 9 som riskerar framtida
avbrott på gymnasieskola. Arbete sker i
nära samarbete med
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
samt BUP.
Samverkansformer för trygga övergångar
från grundskola till gymnasium har
genomförts i form av att specialpedagog vid
Alströmergymnasiet under året har besökt
samtliga grundskolor i syfte att säkerställa
övergångar för elever med behov.
Industrinatten genomfördes i november där
13 högstadieklasser besökte 13
alingsåsföretag i syfte att öka elevernas
valkompetens och kunskap om framtida
arbetstillfällen inom industrin.
Gemensam kompetensutvecklingsinsats
har genomförts under vecka 44 med
inriktning mot integration och kränkande
behandling.
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Arbetet inom Barn ungdom samverkan
(BUS) har fortgått under året i syfte att öka
effektiviteten i det psykosocialt
förebyggande arbetet med barn och
ungdomar
Niornas besöksdag har genomförts under
2018.

UN ges i uppdrag att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder som
kan implementeras inom flera områden.
(KS mål 2 åtagande 1 och 2)

Gymnasiesärskolan har haft samverkan
med särskola vad gäller gemensam
kompetensutveckling inom läslyftet samt
musikundervisning.
Flera integrationsskapande arbetsmetoder
har utvecklats, se ovan KS mål 2, åtagande
1 och 2.

UN och Socialnämnden får i uppdrag att
planera och verkställa en flytt av
arbetsmarknadsenheten och därtill
tillhörande uppgifter från Socialnämnden till
Utbildningsnämnden.

Socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har i samverkan
verkställt en flytt av AME från och med den
1 januari 2019.

UN och Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
ges i uppdrag att genom samverkan med
det civila samhället och näringslivet arbeta
vidare med en framgångsrik integration i
syfte att öka andelen i arbete samt
delaktigheten i samhället.
(KS mål 2 åtagande 2)

Planerade aktiviteter har genomförts under
2018. Integrationsarbetet är dock ett
långsiktigt arbete, se ovan KS mål 2,
åtagande 1 och 2.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
(KS mål 4 åtagande UN åtagande 1)

Delade chefstjänster och controller med
kultur- och fritidsförvaltning.
Från och med 2019 har Kultur- och
fritidsnämnden och Utbildningsnämnden
slagits samman till en gemensam nämnd.
Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer och en ny
förvaltningsorganisation pågår.
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Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog
(KS § 4/2018). (KS mål 1 åtagande 1 och
2).

Flera demokratiska processer och
aktiviteter har genomförts, se ovan mål 1
åtagande 1 och 2 samt inledande avsnitt
ang. demokratifrågor (KS § 4/2018).

Samtliga nämnder får i uppdrag att
kommunal administration fortsatt ska
minska genom smartare och effektivare
arbetssätt där nya lösningar inom teknik
ska prioriteras.

Se uppdrag nedan

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt
arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden
ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen. (KS mål 8 åtagande 5
och 6).

Ovanstående uppdrag gällande smartare
och effektivare arbetssätt har prioriterats i
form av digitala prov, arena för lärande och
hypergene skola. Ansökan till
innovationsfonden har beviljats (KS §
87/2018).

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

Arbetet med att realisera fastställda
åtaganden och uppdrag bedöms vara
genomförda under 2018.

Internkontrollplan
Utbildningsnämndens internkontrollplan omfattar nio kontrollpunkter inom områdena
ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare, bilaga 1. Momenten i
internkontrollplanen följs upp på olika sätt. Några av punkterna i internkontrollen
rapporteras till nämnden via tjänsteskrivelser eller annan rapportering. Kontroller och
stickprov har skett enligt följande med utgångspunkt från internkontrollplan 2018 (bilaga
1). Uppföljning har skett i såväl vår- som delårsbokslut 2018. Nedan redovisas hur
nämndens arbete med internkontroll har fortlöpt under året och hur nämnden har
säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment är påbörjade eller undanröjda.

Ekonomi
Inköp enligt ramavtal (risk 8)
Generella stickprov av leverantörsfakturor har genomförts. Stickprovskontrollen
identifierade ett mindre antal avvikelser som kontrollerats och åtgärdats. Dessa har
dokumenterats.
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Statsbidrag som inte söks (risk 9)
Förvaltningen har under året sökt och erhållit externa medel och hade vid decembers
utgång erhållit 6 289 tkr exklusive återlämnade medel till kommunens flyktingfond enligt
KS mål 4. Kontrollmoment kvarstår ej.
Medarbetare
Behörighet till system (risk 6)
Behörigheter har setts över. Kontrollmoment kvarstår ej.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (risk 6)
Se rubrik ”systematisk arbetsmiljö”. Kontrollmoment kvarstår ej.
Delegationsordning som inte följs (risk 9)
Delegationsordningen har reviderats under perioden (UN § 53/2018) och stickprov har
säkerställt arbete. Vid chefsgrupp har information om kommunallagens delegationsregler
och nämndens delegationsordning getts till verksamhetschefer och rektorer. Cheferna har
därmed i sin tur fått möjlighet att föra relevanta nyheter vidare till sina respektive
medarbetare. Kontrollmoment kvarstår ej.
Medborgare
Elevers arbetsmiljö (risk 9)
Säkerställa att likabehandlingsplaner efterlevs och följs. Elevers arbetsmiljö har
undersökts via bland annat elevenkät (UN § 50/2018). Kränkningsärenden rapporterar
kvartalsvis till nämnden. Under perioden har planen för likabehandling och kränkande
behandling reviderats. Kontrollmomentet kvarstår ej men kommer att följas upp löpande
under 2019.
Hantering av personuppgifter (risk 9)
Nämndens ledamöter, chefer och administratörer har fått information om förändringar i hur
vi hanterar personuppgifter med anledning av GDPR. All personal har deltagit i de centrala
nanoutbildningarna via kommunledningskontoret. Arbetet med tecknande av PUB-avtal
fortgår. Regelbundna möten om hantering av personuppgifter sker med
dataskyddsombud, kommunjurist samt representanter från samtliga förvaltningar.
Kontrollmoment kvarstår ej.
Att inte kunna erbjuda permanenta boenden efter två år (risk 8)
Arbete med att erbjuda permanenta boende har pågått under perioden. Det är något fler
individer som under året har blivit erbjudna att flytta från tillfälliga till permanenta boenden.
Inga fler permanenta lägenheter har tillkommit utöver de 18 förturslägenheter som
nämnden har att tillgå hos Alingsåhem. Frågan om boendeproblematiken har lyfts till
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kommunfullmäktig i såväl strategier som tertialrapporter under 2018 då insatser krävs på
kommunövergripande nivå för att öka andel lägenheter. Kontrollmomentet kvarstår ej.
Säkerställa att ny förvaltningslag efterlevs vad gäller en parts rätt att bli informerad om hur
ärendet handläggs (risk 6)
Vid chefsgrupp har information om den nya förvaltningslagens regler getts till
verksamhetschefer och rektorer. Cheferna har därmed i sin tur fått möjlighet att föra
relevanta nyheter vidare till sina respektive medarbetare. Kontrollmoment kvarstår ej.

Omedelbar åtgärd
Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden har resulterat i att nettokostnaderna de
senaste tre åren har utvecklats från en nettokostnadsavvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år
2016 till 1,4 % för 2017. Inför 2018 års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden en
nettokostnad i paritet med referenskostnad eller med en negativ nettokostnadsavvikelse
då den ekonomiska utvecklingen under året varit positiv med fulla program och högre
externa intäkter. Detta är i linje med uppdraget i handlingsplan Effekt.

Redovisning av uppdragsföretag
Under perioden har TimeEdit anlitats i syfte att säkerställa schemaläggning vid
Alströmergymnasiet.
Avtal med Hermods av vilka avropas gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
Bokslut
utfall/budget 2017
2018

Differens
2017/2018

59 333

68 790

9 457

61 092

7 698

-128 043
-27 221

-130 372
-26 757

-2 329
464

-125 422
-25 345

-4 950
-1 412

Köp av tjänster

-71 799

-75 002

-3 203

-73 092

-1 910

Övriga kostnader

-14 401

-18 649

-4 248

-18 962

313

Verksamhetens kostnader

-241 464

-250 780

-9 316

-242 821

-7 959

Verksamhetens
nettokostnader

-182 131

-181 990

141

-181 729

-261

182 131

182 131

0

185 849

-3 718

0

141

141

4 120

-3 979

Personalkostnader
Lokalhyror

Kommunbidrag
Årets resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2018 på 141 tkr vilket motsvarar en
budgetavvikelse om 0,08 %. Jämfört med 2017 har resultatet försämrats med
3 979 tkr där den största anledningen är en minskad budgetram. I och med nämndens
effektiviseringskrav vid årets början har ett mindre positivt resultat kunnat uppnås genom
flera effektiviseringar inom administrationen samt tydlig ökning av externa intäkter.
Lärarlönerna ökade med 8 % mot föregående år där delvis kompensation återfinns på
intäktssidan i form av statsbidrag för karriärtjänster. Då nämnden under 2018 erhöll
uppräkning för kostnader inklusive löner på 1,3 % istället för förväntade 2,3 % krävdes en
hög ekonomisk återhållsamhet. Detta faktum kvarstår 2019 då uppräkningen är 1,45 %.
Den snabba kostnadsutvecklingen inom lärarlönerna innebär en än mer tydlig
ekonomistyrning och uppsikt utifrån nuvarande uppräkning.
Det positiva resultatet har trots ovanstående effektiviseringskrav kunnat uppnås genom
effektiviseringar inom administrativa processer och att man varit framgångsrik att erhålla
externa medel. Dessa medel har möjliggjort att kvalitativ utbildning kunnat genomföras
trots årets ekonomiskt utmanande ingång. Då dessa medel ej kunnat prognostiseras har
de inte budgeteras utan visas som positiv avvikelse. Nämnden sökte och erhöll även
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3 300 tkr från kommunens flyktingfond, medel som återlämnas i sin helhet då övriga
externa intäkter kunnat stärka satsningar inom integrationsområdet.
Totalt sett avviker intäktssidan positivt med 9 457 tkr och kostnadssidan negativt med
9 316 tkr mot budget och knappt 8 000 tkr mot föregående års utfall. På intäktssidan finns
nästan hela avvikelsen inom driftsbidragen med fondering och täckning av flyktingfond
borträknat på 8 154 tkr. Intäkter från GR för plåt- och svetsutbildning, högre statsbidrag
från Migrationsverket jämfört med prognos, intäkter från Skolverket till Lärcenter och
introduktionsprogrammet. Personalkostnaderna avviker negativt med 2 329 tkr, främst på
grund av ett ytterligare effektiviseringskrav budgeterats på denna rad. I övrigt korrelerar
personalkostnaderna väl med budget och ökar med 4 813 tkr mot föregående år.
Lokalhyrorna avviker positivt med 463 tkr mot budget och beror främst på för högt
budgeterade hyreskostnader inom Campus Alingsås och Integrationsavdelningen.
Lokalhyrorna ökade med 1 412 mot föregående år beroende på nya lokaler inom
Alströmergymnasiet samt högre kostnader inom integrationsavdelningen. Köp av tjänster
avviker med 3 203 tkr mot budget och knappt två miljoner mot 2017. Bakom avvikelsen
finns ökade interkommunala ersättningar för fler utresande elever på 1 000 tkr samt ej
budgeterade lärlingsplatser på 856 tkr för Alströmergymnasiets yrkesprogram. Övriga
kostnader hade under året ett liknande utfall med föregående år. Jämfört med budget
avviker dessa kostnader negativt med 4 248 tkr där utbetalt ekonomiskt bistånd inom
Integrationsavdelningen samt för lågt budgeterad nivå för förbrukningsinventarier och
-material ligger bakom differensen.
Utfall per verksamhet är fördelat enligt följande:
Nämndens resultat följer föregående års resultat med en något större positiv avvikelse på
89 tkr.
Staben redovisar för perioden ett överskott på 254 tkr mot budget främst beroende på
lägre utfall för personalkostnader och köp av tjänster. Högre kostnads- och intäktsläge kan
förklaras av ej budgeterad extratjänst.
Campus Alingsås redovisar för perioden ett överskott på 856 tkr. Inom Campus
verksamheter har en reducering av administrationen skett vilket positivt påverkat resultatet
med 1 422 tkr för personalkostnader. Som exempel har utvecklingschef varit tillförordnad
förvaltningschef och att lönekostnaden därmed under åtta månader belastat
kommunledningskontoret. Campus städkostnader har budgeterats för högt vilket medför
en positiv avvikelse på 753 tkr.

28

Sida 95 av 220

Under året har uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning skett vilket medfört högre
förbrukningskostnader.
Alströmergymnasiet redovisar ett negativt resultat på 3 597 tkr där både kostnader och
intäkter överstiger budgeterad nivå. Nämnden fick inför året en sänkt ram och sänkt
uppräkning för löner och behövde göra flera effektiviseringar för att producera kvalitativ
verksamhet med mindre budgetmedel och undvika ett underskott. En effektivisering av
administrationen budgeterades samt att alla sektorer fick ett effektiviseringskrav på 3 300
tkr. Denna ytterligare effektivisering uppnåddes inte utan personalkostnaderna för
gymnasiets verksamheter avviker med 4 000 tkr.
Ökade externa intäkter samt att gymnasiet har nästintill fullbelagda program innebär en
sänkt nettokostnad per elev. Följden av fyllda program innebär att medel kunnat frigöras
för att höja kvaliteten. Nämnden har beviljats externa medel för flera satsningar inom
introduktionsprogrammet varför sektor 5 som ansvarar för introduktionsverksamhet och
KAA avviker positivt.

Nettokostnad

2014 2015 2016 2017

Alingsås

9,7

11,0 7,3

1,4

Liknande kommuner

1,1

2,9

1,9

1,3

GR

-2,4

-1,3

-1,9

-1,3

Riket

0,0

0,0

0,0

0,0

Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat på 1 455 tkr. Verksamheten har under
året haft lägre personalkostnader än budgeterat och en även något lägre kostnadsnivå i
övrigt.
Interkommunala ersättningar redovisar en positiv avvikelse vid årsslut på 1 084 tkr.
Detta överskott kan härledas till både fler inresande och utresande elever mot budgeterad
nivå. Ökningen av antalet inresande elever varit större jämfört med antalet utresande
elever vilket därmed genererat ett positivt resultat.
Integrationsavdelningen redovisar ett resultat utan avvikelse mot budget då
verksamhetens överskott fonderats till kommunens flyktingfond under året. Anledningen till
det fonderade överskottet är knappt 3 000 tkr högre intäkter ifrån Migrationsverket för
avdelningens etableringsverksamhet.
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Prognossäkerhet

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos Avvikelse från bokslut
2 000
1 859
0
-141
141

Till vårbokslutet fanns indikationer att flera av effektiviseringarna såsom reducerad
administration och högre externa intäkter hade gett effekt varför en prognos enligt budget
redovisades.
Vid delårsbokslutet hade förvaltningen erhållit medel om 3 300 tkr ifrån kommunens
flyktingfond för fortsatta satsningar på elever inom Alströmergymnasiets IM-program där
nämnden beslutade att 1 500 tkr kunde återföras till flyktingfonden då externa medel
erhållits för vissa åtgärder, varför prognos höjdes till överskott om 2 000 tkr.
Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos och årsresultatet om ca 1 900 tkr är en effekt
av att nämnden lyckats erhålla externa medel ifrån Skolverket och Migrationsverket för
insatser inom bland annat Introduktionsprogrammen (IM). Därför har flyktingfondens
medel om 3 300 tkr kunnat återföras i sin helhet. Under hösten har även minskningen av
antalet elever vid IM reducerat i en negativ avvikelse på 600 tkr från delårsbokslutet.

Investeringar
Tkr

Reinvestering
Inventarier
It-utrustning
Maskiner
Totalt utgifter

Budget 2018 Bokslut
2018

2 100
0
0
2 100

Avvikelse
helår

2 107
614
1 051
3 772

-7
-614
-1051
-1 672

Bokslut
2017

966
109
12
1 087

Differens
2017/2018

1 141
505
1 039
2 685

Utbildningsnämndens investeringsbudget utökades 2018 från 1 100 tkr (2017) till 2 100
tkr. Detta på grund av investeringsbehovet inom Alströmergymnasiet samt behov av
säkerhetsåtgärder inom samtliga verksamheter. Totalt uppvisar nämnden ett utfall för
ordinarie investeringsram på 1 970 tkr. De nödvändiga lokalanpassningarna på
Integrationsavdelningen i syfte att säkerställa säkerheten enligt genomlysning utfördes
under december månad.
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Övriga investeringar är projektor till Alströmerteatern i syfte att kunna erbjuda en attraktiv
lokal för publika evenemang som även förväntas medföra en intäktsökning. Lilla teatern
har gjorts om till en lektionssal med plats för att 60 elever för att möta ökade elevkullar.
Jämfört med 2017 har 883 tkr mer investerats under 2018 vilket förklaras av ramökningen
för året på 1 000 tkr.
Utöver ordinarie investeringsram har investeringar om 1 802 tkr genom externa medel
genomförts. Investeringar på 974 tkr har gjorts i lokaler vid Alströmergymnasiet och
maskininköp för att starta upp plåt- och svetsutbildningen inom Campus. Utökning av
Lärcentrum inom Campus för totalt 828 tkr med ny telebildssal bekostas av externa medel
från Skolverket.
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Inkomster
Plåt- och svets
Lärcentrum
TOTALT INKOMSTER

Budget Bokslut 2018 Avvikelse helår Bokslut 2017 Differens
2017/2018
2018
0
0
974
974
974
0
0
828
828
828
0
0
1 802

1 802

0

0

1 802

Plåt- och svetsutbildningen har under 2017 och 2018 startat upp med hjälp av
investeringsmedel från Sparbanksstiftelsen. Samtliga kvarvarande investeringsmedel om
974 tkr till 2018 har förbrukats under året. Under 2018 har utbildningen startats upp och är
från och med 2019 självförsörjande via intäkter från GR.
Förvaltningen beviljades i augusti externa medel ifrån Skolverkets för Lärcentrum där 828
tkr användes till investeringar i form av digitala verktyg, tekniska hjälpmedel och möbler.
Totalt har förvaltningen förbrukat 1 802 tkr av externa medel för investeringar under 2018.
Då inga externt finansierade investeringar gjordes under föregående år är avvikelsen
mellan åren densamma.
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Personalredovisning
Befintliga verksamhetsstödssystem har ej fungerat i samband med sammanslagning av
kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, vilket gör att statistik och rapporter för
december ej kunnat tillhandahållas. Till följd av detta utgår redovisning i dokumentet i
huvudsak från den statistik som redovisades vid delårsbokslutet, samt att analys därutöver
kompletterats med en uppskattad bedömning baserad utifrån händelser och genomförda
aktiviter under årets slutmånader.

Personal och kompetensförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen och öka attraktivitet samt träffsäkerhet gentemot
avsedda rekryteringsmålgrupper har utbildningsinsatser genomförts för att ytterligare höja
kvaliteten i rekryteringsprocessen. Insatsen har bidragit till fler adekvata sökanden till
utannonserade tjänster.
Kompetensutveckling har skett för samtlig personal där gemensamt arbetssätt och
enhetliga mallar vid skapande och lagring av dokument används, vilket bidragit till
inflytande och transparens i verksamhetsaktuella frågeställningar.
Personalsammansättning
Antal årsarbetare uppskattas till relativt oförändrat gentemot delårsbokslutet (211 åa). Som
följd av det ytterligare intensifierade samarbetet mellan Kultur- och fritidsnämndens och
Utbildningsnämndens personalgrupper, i synnerhet avseende ungdom- och
fritidsverksamheten, kulturskola samt Integrationsavdelningen, har bidragit till att öka
kompetensen avseende gemensamma målgruppers behov.
Personalomsättningen bedöms till nivå som vid delårsbokslutet (7,4 %).

Personalförsörjning
Inom utbildningsområdet är bristen fortsatt stor gällande yrkeslärare inom samtliga
yrkesämnen, legitimerade lärare, specialpedagoger samt att det även föreligger
utmaningar att rekrytera inom lärare för särskild utbildning för vuxna, studie- och
yrkesvägledare, kuratorer och lärare inom gymnasiesärskolan.
Avseende tjänster inom funktionerna ledning och administration så resulterar dessa i
flertalet sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå, vilket bidragit till
ett tillfredställande urval inför tillsättningarna. Vid annonsering av karaktärsämneslärare är
antalet sökanden med adekvat utbildning och erfarenhet begränsad, vilket innebär viss
utmaning att tillsätta samtliga vakanser med adekvat kompetens. Samtliga annonserade
tjänster under året, utom en språklärare, har tillsatts.
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Roller som har annonserats samt tillsatts under året är gymnasielärare, studie- och
yrkesvägledare, karaktärsämneslärare, flyktingsekreterare, mottagningsassistent,
språklärare, lärare inom särskild utbildning för vuxna, skolpsykolog, SFI-lärare,
ämneslärare samt en biträdande rektor.
Inför ersättning- och/eller nyrekryteringar görs uppdrags- och kompetensöversyner för att
säkra verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.

Kompetensutveckling
Vid Alströmergymnasiet och Campus Alingsås har flera kompetenshöjande insatser
genomförts under året såsom läslyftet, utbildning i Dugga och digitalisering. Vidare har
förvaltningsövergripande kompetensutveckling under året genomförts gällande GDPR,
rekrytering, offentlig upphandling och ny förvaltningslag. Därutöver även vad gäller former
för samverkan, till följd av framtagande av nya lokala tillämningsanvisningar till det
centrala samverkansavtalet.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser inom verksamheterna har skett inom område att
öka samarbete inom och mellan förvaltningar, i syfte att öka graden av självförsörjning för
gruppen nyanlända och unga utan studier och praktik. Detta har bidragit till en
kompetenshöjning som fördjupar och breddar förståelse av nyanländas livssituation i ett
bredare perspektiv.
Investering av kompetensutvecklingsinsatser uppgår till ungefär 2 000 kr per anställd
under året, resekostnader exkluderat, vilket fördelats individuellt och baserats utifrån
medarbetares kompetensutvecklingsplaner.

Arbetsmiljö
Identifierade och prioriterade områden inom nämndens arbetsmiljömål avser ledarskap
och medarbetarskap.
Inom område ledarskap har kvalitativ efterlevnad av samverkansavtalet prioriterats, vilket
gett effekter inom område medarbetarskap då samverkansmöten och arbetsplatsträffar
genomförts planenligt samt dokumenterats och lagrats på anvisad plats. Sammantaget
har aktiviteterna skapat kontinuitet, transparens och delaktighet gällande arbetsplatsens
och medarbetares arbetsmiljö.
Nöjd-medarbetar-index (NMI), vilket anges som ett genomsnitt av samtliga frågeområden i
medarbetarenkäten, har ökat från 2017 från 3,7 till 3,8 för 2018. För kommunen som
helhet är NMI 3,8 för 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Under året har en partsgemensam översyn avseende rutiner och föreskrifter genomförts,
vilket resulterat i en verksamhetsspecifik sammanställning för chefer och skyddsombud att
använda som stöd och guide för ett fortsatt systematiskt i arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro3
Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda uppskattas till liknande nivå
som vid delårsbokslutet (3,45 %). Den något lägre sjukfrånvaron gentemot förra året kan
härröras till färre långtidssjukskrivningar.

Arbetsskador och tillbud
I samverkan med personalorganisationerna har regelbundna täta uppföljningar av
rapporterade tillbud och skador genomförts, samt att interaktiva utbildningar avseende
tillbud och skador genomförts.
De vanligaste tillbuden som redovisats inkommer i huvudsak från Alströmergymnasiet
samt vid medarbetares resor till och från jobbet. Tillbuden rapporteras i huvudsak från
yrkesprogrammen samt utbildningsadministrationen och utgörs främst av fallolyckor.
Skador och tillbud har följts upp i samverkan och där lärdomar och erfarenheter
tillvaratagits samt integrerats i verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete.

3

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Bilaga 1 Internkontrollplan

Område

Identifierad risk

Ekonomi
Verksamhet
Medborgare
Medarbetare

Ekonomi

Medarbetare

Medborgare

Risk

Kontrontrollmoment

Metod

*

Ansvarig

* Förebyggande kontroll (a) säkring

S=sannolikhet
V= väsentlighet

kontroll (b)

Frekvens
uppföljnin
g (säkring
kontroll)

Inköp enligt ramavtal

8 (S2,V4)

Att ramavtal följs

Stickprov på fakturor mellan
SEK 100-500 tkr (b)

Controller

Kvartalsvis

Statsbidrag som inte
söks

9 (S3,V3)

Att säkerställa att
möjliga bidrag söks

Omvärldsbevakning (a)

Controller och
verksamhetschefer

Månadsvis

Att rätt funktion har rätt
behörighet i system

Stickprov (b)

Resp.
systemansvarig

Löpande

Behörighet till system

Avstämning med klk (b)

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

6 (S3,V2)

Att samverkansavtal
efterlevs

Stickprov genom granskning
av protokoll och årskalender
(b)

HR-ansvarig /
samtliga chefer

Halvårsvis

Delegationsordning
som inte följs

9 (S3,V3)

Öka kunskapen om
nämndens
delegationsordning i
organisationen

Information, utbildning (a)

Förvaltningssekreterare

Halvårsvis

Elevers arbetsmiljö

9 (S3,V3)

Säkerställa att
likabehandlingsplaner

Stickprov
likabehandlingsplaner (b)

Förvaltningssekreterare /

Halvårsvis

Stickprov (b)

35

Sida 102 av 220

Status
årsredovisning

efterlevs och följs
Hantering av
personuppgifter

9 (S3,V3)

Att känsliga uppgifter
inte är tillgängliga

rektorer
Utbildning, alla uppdateras
på den nya
dataförordningen som träder
i kraft maj 2018 (a)

PUL-ansvarig

Stickprov (b)
Medborgare

Att inte kunna
erbjuda permanenta
boenden efter två år.

8 (S4, V2)

Förstahandskontrakt och
utslussning

Systematisk kontroll (b)

Verksamhetschef
integration

Månadsvis

Säkerställa att ny
förvaltningslag
efterlevs vad gäller
en parts rätt att bli
informerad om hur
ärendet handläggs.

6 (S3, V2)

Tid för handläggning och
beslut enligt
dröjsmålstalan.

Utbildning i den nya
förvaltningslagen (a)

Förvaltningssekreterare

Månadsvis

Systematisk kontroll av
handläggningstid (b)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-15
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.087 KUN

Flerårsstrategi 2019-2021 för kultur- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2018 § 226 kommunens flerårsstrategi
2019-2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska kultur- och utbildningsnämnden besluta
om flerårsstrategi för 2019-2021.
Enligt kommunens styrmodell ska kultur- och utbildningsnämnden fastställa en flerårsstrategi
för innevarande år. Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till flerårsstrategi
för 2019-2021 utifrån genomförd risk- och konsekvensanalyser vid tidigare nämnders
strategidagar. Förslaget är även upprättat enligt kommunens styrmodell och enligt
kommunledningens anvisningar och mall.
Förvaltningens yttrande
I förslag till flerårsstrategi för 2019-2021 synliggörs nämndens satsningar och utmaningar för
kommande år samt de ekonomiska förutsättningarna som ges. Kultur- och
utbildningsnämndens åtaganden utgår från fem av de tolv prioriterade målen i Alingsås
kommun. Åtagandena ligger även i linje med de särskilda fokusområdena och de uppdrag
som är riktade till nämnden.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller
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Kultur- och utbildningsnämndens
flerårsstrategi 2019-2021

Verksamhet
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd
inom den politiska organisationen i Alingsås kommun och där Kultur- och
utbildningsförvaltningen (KOU) utgör tjänstemannaorganisationen. I det av KF beslutade
reglementet (KF 21 november § 197) beskrivs vad den nya nämndens verksamhetsområde
och uppgifter innebär.
Kultur- och utbildningsnämndens ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet för ungdomar och vuxna. Nämndens verksamhetsområde omfattar
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt
utbildning i svenska för invandrare, inklusive gymnasiesärskola och särskild undervisning för
vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagning, integration, bosättning,
och arbetsmarknadsenhet. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar också för att vara
samordnande och verkställande organ för kommunens kultur- och fritidsverksamhet,
kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet.
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla" (Alingsås kommuns vision
2040). Denna vision utgör ett särskilt fokus för nämndens arbete med att utveckla
”kulturstaden” genom att stärka kulturutbudet i samtliga kommundelar samt rikta sig och
tillgänggöra kultur för kommunens olika målgrupper. För att visa upp staden och förstärka
varumärket Alingsås kommer turism och evenemang att bli en allt mer specialiserad funktion
med stöd av Svenska turistrådet och Alingsås näringsliv. Alingsås är under 2019 bland annat
en del av Västsvenska turistrådets koncept ”Strax utanför Göteborg” där den bärande idén är
att besökare i Göteborg via kollektivtrafik reser till destinationen Alingsås för att uppleva
muséet, Nolhaga slott, fikavandring, konsthall och trästaden samt handlar i stadens butiker.
Den genomförda nämnd- och förvaltningssammanslagning underlättar samverkan mellan de
verksamheter som har ett särskilt ansvar för unga människors utbildning och fritid.
Antalet 16-18 åringar i Alingsås kommun ökar med totalt 16 % från 2018 till 2021 vilket är
positivt, men medför också ekonomiska konsekvenser. Detta då kommunen skall finansiera
samtliga gymnasieplatser för denna målgrupp. Alströmergymnasiet har i nuläget en kapacitet
på utbildningsplatser som inte kan erbjuda samtliga 16-20 åringar studier i hemkommunen.
En förstudie för en utökning av undervisningslokaler har startat och intensifieras genom det
riktade uppdraget att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av
Alströmergymnasiet (KF flerårsstrategi 12 december § 226). För att bibehålla
Alströmergymnasiets attraktionskraft, utvecklingspotential och en ekonomi i balans där
minskade nettokostnader förväntas krävs ett utökat systematiskt kvalitet- och analysarbete
samt fler ändamålsenliga lokaler.
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Även gymnasiesärskolan står inför en organisatorisk utmaning då en elevkull på cirka elva
elever avslutar sina studier under vårterminen 2019 och en svårighet att prognostisera
antalet elever framåt finns därmed. Detta då elevantalet inom denna skolform minskar inom
Göteborgsregionen (GR).
Att fortsätta stärka Campus Alingsås roll i ett övergripande kommunalt perspektiv är
prioriterat för nämnden för att kunna erbjuda utbildningar som matchar kompetensbehoven
på kort och lång sikt i en föränderlig samhällsutveckling. Det utökade uppdraget inom
Delegationen för unga nyanlända i arbete (DUA) innebär att utbildningsspår för nyanlända
anpassas efter arbetsmarknadens behov av kompetens. Ett än mer utvecklat samarbete
med högskolor, universitet och yrkeshögskoleanordnare i regionen kommer att ske under
verksamhetsåret genom att tillgängliggöra utbildningar i Alingsås.
Enligt Migrationsverkets prognos gällande antal asylsökande kommer antalet under 2019
och 2020 att motsvara om cirka 100 individer för Alingsås kommun varav fördelningstalet
prognostiseras vara cirka 59 individer. Prognosen är att flyktingmottagande de kommande
tre åren kommer att vara oförändrad. Detta innebär att ett större fokus på integrationsarbetet
och ett ökat inträde på arbetsmarknaden för denna målgrupp kommer att följas upp av
nämnden enligt uppdrag i KF flerårsstrategi (KF 12 december § 226).
Nolhaga parkbad kommer att öppna under verksamhetsåret efter omfattande renoveringar
och är en av kommunens största investeringar för friskvård och rekreation.
Friskvårdsanläggningen är en av kommunens viktigaste verksamheter för att utveckla
besöksnäringen och även för att tillhandahålla simundervisning, simsport och rehabilitering
för kommunens invånare. Utmaningen blir att marknadsföra och driva Nolhaga parkbad på
ett sådant sätt som attraherar besökare från såväl Alingsås som utifrån. Detta för att
säkerställa en ekonomi i balans.
Sammanfattningsvis består den nya förvaltningsstrukturen av stab och de fyra
verksamheterna: Utbildning, Kultur, turism och evenemang, Anläggning och fritid samt
Integration och arbetsmarknad. Inom verksamheterna återfinns 15 enheter med dess chefer.

Uppdrag
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2019-2021 beslutat om
följande uppdrag för Kultur- och utbildningsnämndens (KUN).
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen (KF mål 2).
2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader (KF mål 4).
3. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation
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av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (KF mål 9).
4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
genom att inrätta ytterligare lektorstjänster (KF mål 8).
5. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen,
universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet
till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning (KF mål 2).
6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga
kommundelar (KF mål 9).
7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila
sektorn (KF mål 9).
8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet (KF mål 2).
9. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser (KF mål 1).
10. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig-privat samverkan) (KF mål 9).
11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet (KF mål 4).
12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i upp drag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat att se över
möjligheterna för en gemensam vaktmästartjänst (särskilt uppdrag).
13. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden (KF mål 2).
14. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans
med det civila samhället och näringslivet (KF mål 1 och 2).
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja (särskilt uppdrag).
16. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar (KF mål 4).
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17. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog (särskilt uppdrag).
18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
(KF mål 4).
19. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete (KF mål 1).
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Åtaganden och nyckeltal
De åtaganden som Kultur- och utbildningsnämnden uttrycker i sin strategiska planering utgår
från ett systematiskt arbetssätt samt prioriterade och långsiktiga åtgärder i syfte att fokusera
på de mål och åtaganden som är särskilt prioriterade. Samtliga av nämndens åtaganden och
nyckeltal återfinns i verksamheternas lokala handlingsplaner som utgår från nämndens mål
och åtaganden och som utvärderas samt följs upp vid vårbokslut, delårsbokslut och
årsbokslut.
Prioriterat mål:

Mål 1; I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.

Indikator:

1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska
förbättras.

Uppdrag:

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser (uppdrag 9).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin
verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga
insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)

Åtagande:

1. Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder inom flera områden.
2. Nämnden kommer inom BUS-samverkan genomföra
integrationsfrämjande insatser.

Nyckeltal:

Nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (IA)1
Antal insatser och aktiviteter som genomförts.

Målsättning:

Ska öka jmf 2018 samt implementeras.

______________________________________________________________

Prioriterat mål:

Mål 2; I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och
företagande

Indikator:

2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras. 2.3 Kommunens näringslivsranking ska förbättras

1

Integrationsavdelningen (IA)
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Uppdrag:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska
anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen
(uppdrag 1).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan
med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att
utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha
arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och
utformning (uppdrag 5).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla
besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser
och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14).

Särskilt fokus:

Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan med näringslivet.

Åtagande:

Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att samverka med region,
universitet, högskolor, näringsliv samt civilsamhälle i syfte att öka
individer i arbete samt förbättra näringslivsklimatet (indikator 2.1, 2.3).

Nyckeltal:
(a) Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning
är i arbete (egna effektstudier)
(b) ”Näringslivets tillgång till arbetskraft/medarbetare med relevant
kompetens” utifrån specifik fråga i Svenskt näringsliv undersökning
av företagsklimatet i kommunen varefter ranking sker mellan 1-290.
(c) Antal insatser som gjorts i samverkan med näringslivet i syfte att
utveckla besöksnäringen.
Målsättning

Nyckeltal a-b ska öka. Nyckeltal c ska implementeras.

______________________________________________________________
Prioriterat mål:

Mål 4; I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning.

Indikator:

4.3 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Uppdrag:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering,
exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader
(uppdrag 2).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida
behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet (uppdrag 11).
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Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration
och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar
(uppdrag 16).
Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala
lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att
minska administrationen (uppdrag 18).
Åtagande:

Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att inom befintligt
fastighetsbestånd erbjuda kommunens 16-åringar gymnasieutbildning
(indikator 4.3).

Nyckeltal:

Nettokostnaden per elev.

Målsättning:

Skall minska jmf 2017 (Kolada)

______________________________________________________________
Prioriterat mål:

Mål 5; I Alingsås bygger välfärden på god service, hög
kvalitet och tillgänglighet.

Indikator:

5.3 Nöjd medarbetarindex skall höjas

Åtagande:

Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att verka för en arbetsmiljö
genom att skapa tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och
ansvar genom att införa chef- och medarbetaröverenskommelser.

Nyckeltal:

NMI, HME

Målsättning.

Ska öka jmf 2018

______________________________________________________________
Prioriterat mål:

Mål 8; I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk
framtid

Indikator:

8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
skall öka. 8.4 Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive
fyra år ska öka.

Uppdrag:

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster
(uppdrag 4).

Åtagande:

Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att varje elev får möjlighet till
studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som
stimulerar kunskapsutveckling (indikator 8.2 och 8.4)
Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att säkerställa att elevernas
arbets- och studiemiljö motverkar psykisk ohälsa (indikator 8.2).
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Nyckeltal:

(a) andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning.
(b) andel gymnasielever med examen inom tre respektive fyra år.

Målsättning:

Skall öka jmf 2018.

______________________________________________________________

Prioriterat mål:

Mål 9; I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-,
idrotts- och föreningsliv

Indikator:

9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud
ska förbättras. 9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar ska förbättras. 9.3 Medborgarnas nöjdhet med
kommunens kulturverksamhet ska förbättra.

Uppdrag:

Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan for
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte
att få ytterligare en isyta (uppdrag 3).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i
samtliga kommundelar (uppdrag 6).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera
den civila sektorn (uppdrag 7).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och
finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och
föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)
(uppdrag 10)

Särskilt fokus:

Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och
integration. Utveckling av strategier för att arbeta mot vision 2040 och
”kulturstaden”. Stöd och utveckling av idrott- och friluftsutövande i
samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur behöver komma fler till
del i hela kommunen. Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas (se
uppdrag och åtaganden mål 9).

Åtagande:

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att i samverkan med
föreningslivet utveckla föreningsutbudet, tillgången på idrott- och
friluftsliv samt förbättra idrotts- och motionsanläggningar
(indikator 9.1, 9.2).
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att utveckla kulturutbudet
(indikator 9.3).

Nyckeltal:

(b) Antal genomförda aktiviteter/insatser som medfört ökat utbud av
idrott- och friluftsliv, idrott- och motionsanläggningar samt kultur.

Målsättning:

Aktiviteter ska informeras, genomföras och dokumenteras.
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Internkontrollplan
Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att nämnden bedriver en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, att lagar, förordningar och föreskrifter följs, att nämnden har en
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Risk- och
väsentlighetsanalyser har genomförts med de två sammanslagna nämnderna och på
förvaltningsnivå under hösten 2018. Analysen av genomförd risk- och väsentlighetsaktivitet
har genomförts utifrån fullmäktiges antagna mål. Utifrån dessa analyser har riskområden
identifierats samt hur de ska hanteras (se matrisen i bilaga 1). De risker som bedöms vara av
den art att fullmäktiges mål inte kan uppnås formuleras som ett åtagande eller nyckeltal i
nämndens flerårsstrategi. I internkontrollplanen (se bilaga 1) formuleras de punkter som
nämnden behöver kontrollera och hålla under uppsikt. Dessa internkontrollpunkter rör
områdena ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare. Nämnden har även
identifierat riskområden som kräver omedelbara åtgärder.

Omedelbar åtgärd
Den identifierade och förväntade volymökningen av elever vid Alströmergymnasiet inför
läsåret 2019/2020 innebär en brist på undervisningslokaler. Detta kan medföra allvarliga
konsekvenser då ungdomarna riskerar att inte kunna antas till den lokala gymnasieskolan i
lika hög utsträckning. Även ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta innebära minskade
intäkter och ökade interkommunala kostnader om Alströmergymnasiets attraktivitet minskar.
En mindre förstudie gällande utbyggnad av befintliga lokaler har genomförts. Denna kommer
att presenteras vid nämndens sammanträde den 20 februari.
Gymnasieutbildningen för målgruppen asylsökande födda 1998 och 1999 kommer ej längre
att finansieras genom medel från Migrationsverket vilket medför en ekonomisk påfrestning på
en redan minskad budgetram. Risken är att den lagstyrda verksamhetens kvalitet kan
minska vilket kan leda till en sämre genomströmning av elever med gymnasieexamen. För
att finansiera och minska risken har en ansökan till kommunens flyktingfond genomförts.
Under hösten 2018 påbörjades förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att
driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att
driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att
Nolhaga parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen ska driva
caféverksamheten. Målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets
introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta medför att medel ur
flyktingfonden kommer att sökas för en koordinator.
En omdedelbar anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande
Arbetsmarkandsenhetens verksamhet krävs och en handlingsplan utarbetas samt att
personal på vikariat kommer att avslutas.
En kartläggning av samtliga andrahandskontrakt inom nämndens område vid
Integrationsavdelningen och en analys av var personer bosätter sig efter etableringen
kommer att genomföras inför vårbokslutet. Då boendesituationen inom gruppen bör anses
som en risk och en ekonomisk konsekvens för socialnämnden i förlängningen.
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Ekonomi

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Budget
2019
90 264

Plan
2020

Plan
2021

93 750

95 278

-186 139 -189 145 -192 235
-56 455
-57 370 -58 299

Köp av tjänster

-82 778

-84 627

-86 006

Övriga kostnader

-35 192

-35 762

-36 345

Verksamhetens kostnader -360 564 -366 904 -372 885
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat

-270 300 -273 154 -277 607
270 300 273 154 277 607
0

0

0

Kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats en budgetram på 270 300 tkr för 2019 med
nedan beskrivna justeringar. Nämndens permanenta ram har uppräknats med 1,45 % vilket
motsvarar hälften av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket medför en
effektivisering av verksamheterna med över 3 500 mkr.
I och med öppnandet av Nolhaga Parkbad återfår förvaltningen 11 695 tkr för drift. Då badet
öppnas för allmänheten först under vecka 10 har nämnden erhållit tillfälliga driftmedel på
1 500 tkr som kompensation för att intäkter endast kan genereras under 80 % av året.
Däremot finns kostnader för lokalhyra och personalkostnader under hela året.
I samband med nyöppnandet av badet har ett nytt bidrags-, boknings- och
anläggningssystem införts. Nämnden har erhållit 700 tkr från kommunens innovationsfond för
detta system. Enligt innovationsfondens riktlinjer justeras nämndens budgetram ned under
2019 med motsvarande 700 tkr.
Arbetsmarknadsenheten har överflyttats från Socialnämnden där verksamheten hade en
ramtilldelning på 10 475 tkr. Ett anpassningskrav vid överflytten skedde om 6 135 tkr vilket
innebär att verksamheten förväntas genomföras med en budget på 4 340 tkr.
För att hantera volymökning vid Alströmergymnasiet har nämnden erhållit 2 500 tkr i
permanent ramökning.
Nämnden har erhållit en permanent sänkning av ram på 6 369 tkr för hyresjustering vilket på
kostnadssidan motsvaras av lägre fakturerade lokalhyror från Alingsåshem och är därmed
resultatneutral.
Den tilldelade ramen innebär att förvaltningen står inför ett utmanande ekonomiskt läge 2019
där åtgärder behöver vidtas för att verksamheterna ska bedrivas inom beslutad ekonomisk
ram. Ett ökat intäkts- och kostnadsläget förväntas under 2020 och 2021kopplat till en
förväntad volymökning vid Alströmergymnasiet samt ökat besöksantal för Nolhaga Parkbad.
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Ytterligare en utmaning kommer att vara att hantera den löneökning som genereras främst
för lärarpersonal i relation till tilldelad ram och volymökning.
Kultur- och utbildningsnämnden har fördelat tilldelad ram per verksamhet enligt nedan tabell.
Verksamhet (tkr)

Budget
2018

Budget
2019

Nämnd

1 185

750

Stab och utveckling

9 321

7 529

Alströmergymnasiet

156 000

159 529

22 750

21 744

0

-990

Ungdoms- och fritidsverksamhet

5 507

5 806

Kulturskola

7 002

6 504

Kultur och bibliotek

23 353

22 962

Anläggning och fritid

15 230

14 267

Nolhaga Parkbad

0

16 250

Föreningsservice

8 455

8 455

Turism och evenemang

3 700

3 154

10 475*

4 340

Campus Alingsås
Integration

Arbetsmarknadsenheten*

Summa
262 978
270 300
*Ingick i Socialförvaltningens budgetram under 2018
-

Sammanslagningen av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden medför en
mer kostnadseffektiv nämndsorganisation och budgeteras 37 % lägre än 2018.

-

I och med Nolhaga Parkbads öppnande har en lägre budget för köp av tjänster
fördelats staben. Även flytt av funktionen föreningssamordnare medför en lägre
tilldelning vid staben. Nämndens utvecklingskostnader kommer under året att
redovisas inom staben.

-

Alströmergymnasiets ramjustering hör samman med hyressänkning från Alingsåshem
samt uppräkning för förväntad volymökning på 2 500 tkr.

-

Campus Alingsås budget minskar till följd av reducering av chefstjänst och med
organisationsförändringen inom utbildning.

-

Migrationsverkets schablonersättning per person under 65 år i etableringsfas har
höjts per person vilket innebär att medel i högre utsträckning kan fördelas på andra
verksamheter inom nämnden för denna målgrupp.

-

Med utökade uppdrag för nämnden har en utökning av personresurs budgeterats för
ungdoms- och fritidsverksamheten.

-

Kulturskolans ram reduceras med 498 tkr innevarande år.

-

Kultur och biblioteks tilldelas en 391 tkr lägre budgetram jämfört med föregående år.
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-

En minskning av budget inom verksamheten Anläggning och fritid har skett då vissa
personalkostnader omfördelats till verksamhet Nolhaga Parkbad. Justering av budget
med 700 tkr på grund av innovationsfondsmedel gällande bokning-, bidrags- och
anläggningssystem. Föreningssamordnarens placering har flyttats till verksamheten.

-

Nolhaga Parkbad tilldelas 16 250 tkr för 2019 vilket är badets första driftsår. I dessa
medel ingår tillfälliga medel på 1 500 tkr som kompensation för intäktsbortfall under
veckorna fram till invigning.

-

Föreningsservice budget samt fördelning mellan föreningsbidragen är densamma
som under 2018.

-

Turism och evenemang erhåller en lägre tilldelning än under 2018. Ramen är dock
727 tkr högre än verksamhetens kostnader under 2018. I denna ökning ligger
rekrytering av turism och evenemangschef samt projektledare inom
evenemangsverksamheten.

-

Arbetsmarknadsenheten erhåller 6 135 lägre ramtilldelning jämfört med föregående
år inom Socialförvaltningen med tillhörande anpassningskrav av verksamheten.

Investeringsbudget
Tkr
Reinvestering

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2022

Plan
2023

4 800

4 800

4 800

IT-utrustning

700

700

700

700

700

Maskiner

500

900

500

500

500

6 000 6 000

6 000

6 000

6 000

Inventarier

Totalt utgifter

4 800 4 400

Plan
2021

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 6 000 tkr under perioden
2019 till 2023. Under 2019 kommer investeringar vid Nolhaga Parkbad krävas och för
utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Utöver dessa prioriterade områden kommer
investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna efter prioritetsordning och utifrån behov.
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Personal
Nämnden intensifierar det påbörjade arbetet med en systematisk kompetensförsörjning för
att utveckla nuvarande medarabetares roller och funktioner, målstyrd individuell
kompetensutveckling.
Samtliga medarbetare kommer att omfattas av en individuell medarbetaröverenskommelse i
syfte att möjliggöra såväl tydlighet i uppdrag och målsättningar, som att bidra till en strategisk
och framåtriktad komptensutvecklingsplan. Med den förändrade personalstyrkan och den
ökande andelen anställda födda på 80- och 90-talen, förutsätts ledare skapa tillitsfull
arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter. Även möjliggöra så att samtliga medarbetare
har en personlig utvecklings- och karriärplanering. En uttalad målsättning är att alla
medarbetare ska ha en individuell karriärplanering, vilket väntas bidra till effektiv
måluppfyllelse, att behålla nuvarande personal samt att attrahera än fler vid nyanställning.

Utnyttja tekniken
Att lyfta den digitala kompetensen genom utbildning och nyrekrytering blir en stor utmaning.
För att säkerställa att IT-stöd anpassas på det sätt som organisationen kräver medför ett
särskilt och prioriterat fokus gällande kompetensutveckling. Detta för att veta vad som krävs
av valda system och hur dessa ska användas ändamålsenligt för effektivisering samt
verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen ställer krav på strategiskt ledarskap. För detta är det viktigt att chefer,
rektorer och huvudmän har den digitala kompetens som krävs för att leda och ge personalen
stöd i det digitala utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att kunna identifiera och bedöma
relevansen av nya lösningar vilka möjliggörs av digitalisering och utveckla användningen av
dessa, med det följer en adekvat beställarkompetens.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är fortsatt ett prioriterat område och en ökad medvetenhet avseende
samverkansformer kommer vara i fokus. Till stöd i detta arbete har tillämpningsanvisningar
till det centrala samverkansavtalet tagits fram. Ökad kunskap inom samverkan väntas bidra
till transparens och medinflytande gällande arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser. Ett
särskilt område att belysa är ett ökat behov av kompetensutvecklande insatser avseende hot
och våld. Hälsa kommer att vara i fokus under året liksom chefers arbetsmiljö i relation till
antalet anställda.

Attraktiv arbetsgivare
Rekryteringsprocessen professionaliseras ytterligare med löpande kompetensinsatser för
främst rekryterande chefer. Detta blir speciellt avgörande inför att Alströmergymnasiet och
vuxenutbildningen står inför en volymökning och rekrytering av främst yrkeslärare, lärare
med specialistkompetens samt personal inom elevhälsoområdet. Genom tydlighet i
kravprofiler, träffande annonser och professionella intervjuer förväntas nämnden nå fler
sökanden med adekvat kompetens. Inom ramen för professionell rekrytering avses även att
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öka kompetensen bland rekryterande chefer till att bli än tydligare i att informera om de
förmåner kommunen bidrar med till dess medarbetare.
Inom område arbetsorganisation skapas förutsättningar för en tillitsbaserad organisation
genom korta beslutsvägar, tydlighet i roll och funktion och där tidsbegränsade samordnande
funktioner utses för att driva arbetslagsnära verksamhetsområden, som syftar till ett
utvecklande samt och effektivt tillvaratagande av medarbetares kompetenser.
För att attrahera, rekrytera och behålla personal är nämndens fokus att öka kompetensen
bland chefer och medarbetare gällande arbetsmiljölagstiftning, samverkan samt förståelse
för sitt uppdrag genom medarbetareöverenskommelsen. Fokus är att implementera
nämndens flerårsstrategi för ökad delaktighet samt att jobba i framkant gällande ny teknik
och att bidra till aktiva val för att främja hälsosamma arbetsplatser. Syftet är att stärka
chefers och medarbetares tillit och trygghet i sin arbetsmiljö samt att känna stolthet i sin
profession och som anställd i kommunen.
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nämnd

9

Risk – beskrivning

Säkerställa att plan
mot diskriminering och
kränkande behandling
efterlevs och följs

Månadsvis
uppföljning

Risk och
väsentlighet

Arbetsmiljö

Risk/
väsentlighet

Medborgare

Risk/
sannolikhet

Elevers arbetsmiljö

Rektorer

Delårsbokslut
Årsbokslut

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Anpassning av platsantal gymnasieskolan pga ökade elevkullar

4

4

16

Omedelbar åtgärd.

Anpassning av arbetsmarknadsenhet med anledning av KF flerårsstrategi 12
december 2018 § 226.
Drift av Nolhaga Parkbad med ekonomi i balans

4

4

16

Omedelbar åtgärd

3

3

16

Omedelbar åtgärd

Bibehålla låga nettokostnader med bibehållen kvalité

2

3

6

Uppdrag och åtagande mål 4

Att validering av kunskap och färdigheter vid vuxenutbildning inte sker inom
samtliga områden
Kvalitetssäkra elevhälsan

2

2

4

Åtagande, mål 8

2

3

6

Åtagande, mål 8

Arbetsmarknadens behov av kompetens

3

2

6

Åtagande, mål 2

16
Sida 122 av 220

Efterlevnad av ramavtal vid inköp av tjänst/vara

3

3

9

Internkontroll

Efterlevnad rutiner vid upphandling

2

3

6

Internkontroll

Hantering av personuppgifter

2

3

6

Internkontroll

Elevers arbetsmiljö

3

3

9

Internkontroll

God arbetsmiljö för anställda

2

3

6

Internkontroll

Föreningsstöd, rutiner samt återrapportering till nämnd

3

3

9

Internkontroll

Tillförlitliga rapporteringar av sjuskrivningar

2

3

6

Internkontroll

Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:

Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande
nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-02-13

§ 6 2019.087 KUN

Flerårsstrategi 2019-2021 för kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör muntligt för förslag till Flerårsstrategi 2019-2022.
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 20 februari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 3 2019.087 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör muntligt för flerårsstrategin 2019-2022. Beslut i
ärendet hänskjuts till
nämndens sammanträde den 20 februari.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Ansökan ur flyktingfonden
2019
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-02-13

§ 7 2019.101 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I en analys inför
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi uppmärksammas att det vid
Introduktionsprogrammen (IM) finns ca 30 ungdomar födda 1998 och 1999 och som tidigare
finansierats genom Migrationsverket ej kommer att erhålla extern finansiering under 2019.
Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge denna målgrupp
adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser,
att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet,
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade integrationsarbete.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar vilka kommunen inte erhåller externa medel för. Vid
introduktionsprogrammet finns ca 139 elever varav ca 80 kräver särskilt stöd på grund av
annan språklig bakgrund än svenska. De sökta medlen om 4 miljoner kronor kommer
medföra att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal
såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
arbetsmarknadsenheten.
För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet utöver
nämnda målgrupp kommer ytterligare 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram
och yrkesvuxutbildningar. Eleverna ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö på
nationella program där de ingår i en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en
svensksspråkig miljö samt får praktik vilket bidrar till att snabbare inträde på
arbetsmarknaden.
Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en koordinator, som kan följa
elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-02-13

socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En
handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik
samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.
De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och
anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt
restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Utöver detta kommer yrkesvuxutbildningarna plåt och svets, kockutbildning samt
barnskötarutbildning utökas med 20-30 platser för nyanlända under etableringen och
gymnasieungdomar. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats
på utbildningen utifrån efterfrågan.
Målet är att varje enskild individ vid IM ska ha en tydlig individuell plan för sin nuvarande
situation oavsett om du är asylsökande eller återfinns i målgruppen ungdomar som har
finansiering enligt gymnasielagen eller är i avsaknad av ett ämne eller flera från grundskolan.
Utöver nämnda utbildningsinsatser kommer ett genomgående integrationsarbete för
målgruppens livsvillkor att iscensättas genom samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och Arena Elva.
Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Kulturoch utbildningsnämnden om 4 miljoner ur kommunens flyktingfond då ca 2,5 miljoner för de
30 asylsökande ungdomarna hemmahörande i Alingsås kommun som ej längre finansieras
av Migrationsverket. Övriga medel ansöks för att genomföra de yrkesinriktade utbildningarna
för nyanlända.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att få erhålla 4 mkr ur kommunens flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 4 2019.101 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I en analys inför
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi uppmärksammas att det vid
Introduktionsprogrammen (IM) finns ca 30 ungdomar födda 1998 och 1999 och som tidigare
finansierats genom Migrationsverket ej kommer att erhålla extern finansiering under 2019.
Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge denna målgrupp
adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser,
att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet,
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade integrationsarbete.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar vilka kommunen inte erhåller externa medel för. Vid
introduktionsprogrammet finns ca 139 elever varav ca 80 kräver särskilt stöd på grund av
annan språklig bakgrund än svenska. De sökta medlen om 4 miljoner kronor kommer
medföra att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal
såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
arbetsmarknadsenheten.
För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet utöver
nämnda målgrupp kommer ytterligare 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram
och yrkesvuxutbildningar. Eleverna ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö på
nationella program där de ingår i en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en
svensksspråkig miljö samt får praktik vilket bidrar till att snabbare inträde på
arbetsmarknaden.
Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en koordinator, som kan följa
elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett
socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En
handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik
samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och
anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt
restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Utöver detta kommer yrkesvuxutbildningarna plåt och svets, kockutbildning samt
barnskötarutbildning utökas med 20-30 platser för nyanlända under etableringen och
gymnasieungdomar. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats
på utbildningen utifrån efterfrågan.
Målet är att varje enskild individ vid IM ska ha en tydlig individuell plan för sin nuvarande
situation oavsett om du är asylsökande eller återfinns i målgruppen ungdomar som har
finansiering enligt gymnasielagen eller är i avsaknad av ett ämne eller flera från grundskolan.
Utöver nämnda utbildningsinsatser kommer ett genomgående integrationsarbete för
målgruppens livsvillkor att iscensättas genom samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och Arena Elva.
Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Kulturoch utbildningsnämnden om 4 miljoner ur kommunens flyktingfond då ca 2,5 miljoner för de
30 asylsökande ungdomarna hemmahörande i Alingsås kommun som ej längre finansieras
av Migrationsverket. Övriga medel ansöks för att genomföra de yrkesinriktade utbildningarna
för nyanlända.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att få erhålla 4 mkr ur kommunens flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ansökan ur flyktingfonden
2019 för caféverksamhet
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 6 2019.103 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019 för caféverksamhet
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel.
I mars öppnar nya Nolhaga parkbad. Under oktober startade förvaltningen en upphandling av
tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade
leverantören nej till att driva caféverksamheten.
Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att Nolhaga parkbad, AME och
Integrationsavdelningen ska driva caféverksamheten målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta
medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge sysselsättning och praktik för
gruppen nyanlända och feriepraktikplatser för IM-elever samt uppfylla de uppdrag som givits
av Kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det
civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete (uppdrag 19)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 februari angett följande:
För att kunna driva caféverksamheten vid Nolhaga parkbad och samtidigt kunna erbjuda
målgruppen nyanlända praktikplatser och/eller anställning krävs medel för att kunna
bibehålla en koordinator som handleder på plats. Koordinatorn ska även handleda de IMelever som har feriepraktik i caféverksamheten. De kan därmed erbjudas sysselsättning
under kvällstid och helger, vilket gör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet.
Genom att caféverksamheten drivs på detta sätt kan förvaltningen erbjuda praktikplatser
och/eller anställningar till nyanlända i enlighet med flerårsstrategins mål och uppdrag.
För att kunna driva caféverksamheten enligt denna modell ansöker Kultur- och
utbildningsnämnden om 700 000 kr för att kunna bibehålla en koordinator under 10 månader
som handleder målgruppen.

Justerandes sign
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På sikt kan denna modell även komma att inkludera andra målgrupper inom AME:s
verksamhet och även föreningslivet.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 20 februari.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 9 2019.103 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019 för caféverksamhet
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel.
I mars öppnar nya Nolhaga parkbad. Under oktober startade förvaltningen en upphandling av
tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade
leverantören nej till att driva caféverksamheten.
Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att Nolhaga parkbad, AME och
Integrationsavdelningen ska driva caféverksamheten målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta
medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge sysselsättning och praktik för
gruppen nyanlända och feriepraktikplatser för IM-elever samt uppfylla de uppdrag som givits
av Kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det
civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete (uppdrag 19)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 februari angett följande:
För att kunna driva caféverksamheten vid Nolhaga parkbad och samtidigt kunna erbjuda
målgruppen nyanlända praktikplatser och/eller anställning krävs medel för att kunna
bibehålla en koordinator som handleder på plats. Koordinatorn ska även handleda de IMelever som har feriepraktik i caféverksamheten. De kan därmed erbjudas sysselsättning
under kvällstid och helger, vilket gör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet.
Genom att caféverksamheten drivs på detta sätt kan förvaltningen erbjuda praktikplatser
och/eller anställningar till nyanlända i enlighet med flerårsstrategins mål och uppdrag.
För att kunna driva caféverksamheten enligt denna modell ansöker Kultur- och
utbildningsnämnden om 700 000 kr för att kunna bibehålla en koordinator under 10 månader
som handleder målgruppen.
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På sikt kan denna modell även komma att inkludera andra målgrupper inom AME:s
verksamhet och även föreningslivet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att erhålla 700 000 kr ur kommunens
flyktingfond.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 20 februari.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-15
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.120 KUN

Behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
I KF flerårsstrategi (KF § 226) har Kultur- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att
analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet. Antalet 16
åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 16 % från 2018 till 2021. Alströmergymnasiet
har i nuläget en kapacitet på utbildningsplatser som inte kan erbjuda samtliga 16-20 åringar
studier i hemkommunen. Vidare är utbildningsverksamheten i behov av en ny dansstudio, då
nuvarande lokal inte är ändamålsenlig.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16 åringar i Alingsås kommun och har
tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och
tillbyggnation. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, även
kallad AME-lokalen, framkommit.
Enligt förstudien kan AME-lokalen efter ombyggnation inrymma tre klassrum samt en
dansstudio. Detta möjliggör en utökning om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet.
Ekonomisk bedömning
Enligt förvaltningens bedömning kommer investeringskostnader uppgå till 1 400 tkr.
Alströmergymnasiets hyra kommer enligt en preliminär beräkning öka med 600 tkr/år.
Framtagande av planer beräknas till en engångskostnad av 150 tkr.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med
ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiet lokaler.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Utbildningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-15
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§ 8 2019.088 KUN

Deltagande i ICLD-projekt och Integrationsråd
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i Zambia, ett
samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och medborgardialog är
huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal
nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och
god samhällsstyrning.
ICLD-projektet förutsätter deltagande av både tjänstemän och politiker. Två tjänstemän på
chefsnivå och två politiker utgör projektets styrgrupp med huvuduppgiften att bedöma
projektplaner, uppföljning, förankring samt kvalitetssäkring av projektet. Kultur- och
utbildningsnämnden ska därför utse två representanter till denna styrgrupp.
Kultur- och utbildningsnämnden är en nyinrättad nämnd och den politiska representationen
från Chililabombwes är också ny. Därför kommen en träff med både politiker och tjänstemän
från båda kommunerna att infalla i Alingsås under vecka 12 där politiker medverkar under tre
dagar (den 18-20 mars). Under vecka 19 eller vecka 21 kommer ett besök i Chililabombwe
att genomföras under tre dagar (exklusive två resdagar, exakta datum kommer bestämmas
när representanter utsetts).
Samarbetet med Chililabombwe har hittills bland annat mynnat ut i en projektansökan till
Länsstyrelsen där verksamheten 2018 blev beviljad 521 tkr för att arbeta fram ett
Integrationsråd.
Integrationsrådets arbete har fram till denna tidpunkt involverat nyanlända, tjänstemän och
civilsamhället där nästa steg blir ett deltagande av den politiska nivån med syfte att skapa en
bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt ett forum för att
underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.
Kultur- och utbildningsnämnden behöver därför utse två politiker för deltagande i utformandet
av Integrationsrådet, detta är med fördel samma politiker som deltar i ICLD-projektet men
detta är inte nödvändigt.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
ICDL:s kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och
regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den
lokala demokratin. Förvaltningens fortsatta samarbete ämnar skapa ett ömsesidigt lärande
som utvecklar båda parter och leder till ett långsiktigt, hållbart samarbete som stärker den
lokala demokratin och som leder till minskad fattigdom i partnerkommunen.
För att möta de särskilda uppdraget i flerårsstrategin 2019-2021 där Samtliga nämnder ges i
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uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av
medborgardialog kommer nämnda projekt spela en viktig roll i Integrationsavdelningens
verksamhet under åren 2019-2020.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 20 februari.
Expedieras till
Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad
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§ 5 2019.088 KUN

Deltagande i ICLD-projekt och Integrationsråd
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i Zambia, ett
samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och medborgardialog är
huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal
nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och
god samhällsstyrning.
ICLD-projektet förutsätter deltagande av både tjänstemän och politiker. Två tjänstemän på
chefsnivå och två politiker utgör projektets styrgrupp med huvuduppgiften att bedöma
projektplaner, uppföljning, förankring samt kvalitetssäkring av projektet. Kultur- och
utbildningsnämnden ska därför utse två representanter till denna styrgrupp.
Kultur- och utbildningsnämnden är en nyinrättad nämnd och den politiska representationen
från Chililabombwes är också ny. Därför kommen en träff med både politiker och tjänstemän
från båda kommunerna att infalla i Alingsås under vecka 12 där politiker medverkar under tre
dagar (den 18-20 mars). Under vecka 19 eller vecka 21 kommer ett besök i Chililabombwe
att genomföras under tre dagar (exklusive två resdagar, exakta datum kommer bestämmas
när representanter utsetts).
Samarbetet med Chililabombwe har hittills bland annat mynnat ut i en projektansökan till
Länsstyrelsen där verksamheten 2018 blev beviljad 521 tkr för att arbeta fram ett
Integrationsråd.
Integrationsrådets arbete har fram till denna tidpunkt involverat nyanlända, tjänstemän och
civilsamhället där nästa steg blir ett deltagande av den politiska nivån med syfte att skapa en
bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt ett forum för att
underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.
Kultur- och utbildningsnämnden behöver därför utse två politiker för deltagande i utformandet
av Integrationsrådet, detta är med fördel samma politiker som deltar i ICLD-projektet men
detta är inte nödvändigt.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
ICDL:s kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och
regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den
lokala demokratin. Förvaltningens fortsatta samarbete ämnar skapa ett ömsesidigt lärande
som utvecklar båda parter och leder till ett långsiktigt, hållbart samarbete som stärker den
lokala demokratin och som leder till minskad fattigdom i partnerkommunen.
För att möta de särskilda uppdraget i flerårsstrategin 2019-2021 där Samtliga nämnder ges i
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uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av
medborgardialog kommer nämnda projekt spela en viktig roll i Integrationsavdelningens
verksamhet under åren 2019-2020.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 20 februari.
Expedieras till
Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida142
2 avav2220

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för uthyrning och
tilldelning av tider på
konstgräsplaner och
idrottslokaler
9
2019.083 KUN

Sida 143 av 220

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 7 2019.083 KUN

Riktlinjer för uthyrning och tilldelning av tider på konstgräsplaner och
idrottslokaler
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 november 2018 (§ 70) att
uppdrar åt förvaltningen att föreslå riktlinjer för tilldelning av tider på nämndens
konstgräsplaner mellan intresserade parter. Detta då det uppkommit frågor från en förening
om vilka principer som gäller vid tilldelning av dessa tider. I detta ärende redogör
förvaltningen också för de riktlinjer som efterlevs vid uthyrning av övriga idrottslokaler.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Sedan en lång tid tillbaka har förvaltningen hyrt ut konstgräsplanen vid Alströmervallen till
föreningar. Sedan hösten 2017 har ytterligare två konstgräsplaner anlagts vilket medför att
kultur- och utbildningsnämnden sammantaget har tre konstgräsplaner till förfogande för
uthyrning till föreningslivet; Alströmervallen, Gerdskenvallen och Noltorpsvallen.
Idag tillämpar förvaltningen följande riktlinjer för uthyrning och tilldelning av tider vid
konstgräsplanerna:
Uthyrningsperioden är 1 november till 15 april och följande prioritering görs:
 Bidragsberättigande föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar 7 – 25 år.
 Bidragsberättigande föreningar som bedriver verksamhet för vuxna samt förvaltningar
i Alingsås kommun.
 Ej bidragsberättigade föreningar och övriga förhyrare i Alingsås Kommun samt
förhyrare utom Alingsås kommun
Utöver detta ser fördelningsprocessen ut enligt följande:
Fördelningsmöte av tiderna äger rum i oktober, för föreningar i kategori ett, där förvaltningen
och föreningarna i samråd diskuterar fördelningen. Föreningar får ramar att förhålla sig till
och utifrån dessa komma överens.
När processen är klar lämnar föreningarna in sina bokningar inom ramarna till förvaltningens
lokalbokning, som bokar in dessa.
Kommer inte föreningarna överens äger förvaltningen processen och bokar in tiderna. Detta
baserar sig på de senaste inrapporterade aktivitetsbidraget där hänsyn tas till föreningens
kvantitativa redovisning (större förening får i procent mera tider, dock finns ett golv för mindre
föreningar om garanterat antal tider).
Förvaltningen har också riktlinjer för uthyrning och tilldelning av övriga idrottslokaler till
föreningar där följande prioriteringar görs:
 Bidragsberättigande föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar 7 – 25 år.
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Bidragsberättigande föreningar som bedriver verksamhet för vuxna samt förvaltningar
i Alingsås kommun.
Ej bidragsberättigade föreningar och övriga förhyrare i Alingsås Kommun samt
förhyrare utom Alingsås kommun.

Utöver detta ser fördelningsprocessen ut enligt följande:
Föreningarna lämnar in önskemål om tider under våren varje år och förvaltningen behandlar
dessa och fördelar tider.
I det fall det uppstår krockar kontaktar förvaltningen de aktuella föreningarna och löser det
hela genom dialog.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Riktlinjer för uthyrning av konstgräsplaner och övriga idrottslokaler fastställs.
Expedieras till
Verksamhetschef Anläggning och fritid, lokaluthyrningen
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§ 1 2019.069 KUN

Alströmergymnasiet uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet
läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning
Enligt skolagens 4 kapitel 3 § ska Kultur- och utbildningsnämnden systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Utbildningsnämnden antog 2014-06-10 (UN § 35) en plan för det systematiska
kvalitetsarbetet som anger hur nämnden enligt skollagens 4 kapitel 3 § systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Planen reviderades av
Utbildningsnämnden 2018-09-19 (UN § 61).
Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt följa alla elevers kunskapsutveckling i
förhållande till kunskapsmålen. Analyserna och åtgärderna för denna uppföljning sker till
största delen på varje sektor där verksamheten ständigt utvecklas i förhållande till resultaten.
Syftet är att kunna följa utvecklingen i kommunen i stort och säkerställa en likvärdig
utbildning samt att jämföra skolans resultat i förhållande till riket.
En sammanfattande slutsats är att andelen elever vid Alströmergymnasiet (inkl
introduktionsprogrammen, IM) som tar examen inom tre år har ökat med 1,2 procentenheter
från 2017 till 2018. Vad avser de nationella programmen (exkl IM) har måluppfyllelsen ökat
med 2,4 procentenheter från 2017 till 2018. Ser man till gymnasieskolans totala
genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen inom tre år, vilket även inkluderar
Introduktionsprogrammen (IM), befinner sig Alströmergymnasiet 5,4 procentenheter över
snittet i riket. Andelen elever vid Alströmergymnasiet (inkl. IM) som tog examen inom fyra år
har ökat från 72,5 % år 2017 till 76,7 % år 2018. Alströmergymnasiet befinner därmed 5,2
procentenheter över snittet i riket vad avser andelen elever som tar examen inom fyra år
(inkl. IM).
Resultaten kan ses som en effekt av att nya arbetssätt och strukturer har iscensatts. Trots
förbättringen är resultaten inte helt tillfredsställande då en större andel elever bör lyckas med
målet att fullfölja sin utbildning med fullständiga gymnasiebetyg.
I rapporten som presenteras beskrivs också de åtgärder som anses vara prioriterade
områden för att öka resultaten och stötta den enskilda eleven i sin kunskapsutveckling.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Förvaltningen avser att fullfölja och följa upp de identifierade områden där brister föreligger
och de åtgärder som krävs för att säkerställa en likvärdig utbildning.
Förvaltningen kommer även att avrapportera kvalitetsarbetet kontinuerligt för nämnden under
kommande sammanträden, strategidagar samt dialogmöten
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställningen och godkänner
återrapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2017/2018.
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Inledning
Enligt skollagen (2010:800) ska huvudmannen ”systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen” (4 kap. 3 §). Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
skall vara ”att de mål som finns för utbildningen i denna lag och andra föreskrifter (nationella
mål) uppfylls (4 kap. 5 §). Enligt skollagen (4 kap. 6 §) ska det systematiska kvalitetsarbetet
(SKA) dokumenteras. Denna rapport utgör dokumentationen av SKA inom gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. Samma kvalitetsarbete som bedrivs på huvudmannanivå ska även
genomföras på skolenhetsnivå (4 kap. 4 §). Ansvarig för detta arbete är rektorn. I denna
rapport ingår Alströmergymnasiets fem sektorer. Gymnasiets systematiska kvalitetsarbete
utgår från sektorernas resultat. Resultaten utgörs av kunskapsresultat, enkätresultat och
andra uppföljningar och utvärderingar. Ytterst syftar kvalitetsarbetet till att utveckla
undervisningen och därmed elevernas utveckling och lärande.
Styrningen i förvaltningen utgår från beslutat årshjul med planering och uppföljning.
Nämnden får regelbundna rapporter via sina sammanträden, t.ex. betygsresultat och
elevenkäter. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs aktiviteter för att
stärka styrkedjan mellan huvudman och rektor enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen och Skolverkets
allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. Dialogmöten mellan Utbildningsnämnd och
rektorer i syfte att säkerställa styrkedjan har genomförts 2018-04-11 samt 2018-11-20. Vid
dessa dialogdagar har nämnden givits en fördjupad förståelse av måluppfyllelsen och
strategiska områden som underlag för kommande beslut om åtgärder. Vidare har samtliga
ansvariga rektor per sektor upprättat s.k. ”SKA-rapporter” för egen dokumentation samt
delgivning till representant för huvudmannen.
Skolans uppdrag är att på bästa sätt arbeta för en god kvalitet i undervisningen som i hög
grad bidrar till elevernas lärande och utveckling. Alla elever skall ges förutsättningar för att
nå sin fulla potential. Utbildningsnämnden har i beslut (UN § 50/2018) följt upp den årliga
elevenkäten (GR-enkäten 2018) som mäter elevernas upplevelse av trivsel och trygghet,
delaktighet och inflytande, kunskap och lärande och bemötande. Vidare följer
Utbildningsnämnden kontinuerligt och systematiskt upp kränkande behandling och
klagomål.
Kunskapsresultaten i gymnasieskolan har förändrats i och med att de elever som gick ut
årskurs 3 våren 2014 är den första årskurs som gått ut enligt den ”nya gymnasieskolan”,
GY11, som infördes 2011. De övergripande indikatorerna är andel elever som tar
gymnasieexamen inom tre och fyra år samt och den gemensnittliga betygspoängen hos
avgångseleverna. Indikatorn ”gymnasieexamen inom tre och fyra år” omfattar även elever
som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram. Statistiken är hämtad från
Skolverkets databas Siris främst vad gäller resultat nationella prov samt beslutsstödet
Hypergene. Utifrån analys av resultaten ges förslag på strategier för utveckling. Förevarande
rapport avser Alströmergymnasiets resultat för läsåret 2017/2018. Den nationella statistiken
redovisas i december varje år varför analysen blir klar först kalenderåret efter vårterminens
slut.
För att synliggöra riktningen för vårt uppdrag och hålla en god kvalitet för elevernas lärande
och utveckling, arbetar vi med följande skolövergripande indikatorer som följs upp och mäter
kvaliteten i elevernas lärande och utveckling. Följande indikatorer följs upp i denna rapport:
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Genomströmning, andelen elever som slutfört med examen inom tre och fyra år.
Andel elever med grundläggande behörighet för högskolestudier
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen samt ”examen och studiebevis”
Resultat på nationella prov i förhållande till kursbetyg
Kursbetyg år 1 i svenska, engelska och matematik

Organisation
Alströmergymnasiet hade under läsåret 2017/2018 totalt 1181 elever vilka var fördelade på
12 nationella program, gymnasiesärskola samt introduktionsprogrammen.
Alströmergymnasiet var under 2017/2018 organiserad i fem skolenheter. Elevhälsoteamet
består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog samt även skolläkare. I
administrationen hanteras frågor som ekonomi, personal, elevadministration och betyg,
schemaläggning, IT och bibliotek. Utöver detta finns vaktmästeri och café. Elevantal framgår
enligt nedan.
Gymnasieskolan – antal elever vårterminen 2018
Läsåret 2017 / 2018
Gymnasieskolan totalt (nationella program, gymnasiesärskola samt
introduktionsprogram) varav:
Nationella program (högskoleförberedande samt yrkesprogram)
Gymnasiesärskola

Antal elever
1181
983
35

Introduktionsprogram

163

Yrkesprogram

269

Barn- och fritidsprogrammet

29

Bygg- och anläggningsprogrammet

65

El- och energiprogrammet

67

Handels- och administrationsprogrammet

51

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

10

Vård- och omsorgsprogrammet

47

Högskoleförberedande program

714

Ekonomiprogrammet

190

Estetiska programmet

85

Humanistiska programmet

14

Naturvetenskapsprogrammet

91

Samhällsvetenskapsprogrammet

170

Teknikprogrammet

164

Introduktionsprogrammen varav:

163

Språkintroduktion (SPRINT)

78

Individuellt alternativ (IA)

46

Yrkesintroduktion (YRK)

18

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

21
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Könsfördelning per program läsåret 2017/18

Nationella program
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogrammen

Alströmergymnasiet
Flickor
Pojkar

Riket
Flickor Pojkar

45%
33%
61%
..
..

55%
66%
39%
..
..

48%
40%
60%
9%
3%

52%
60%
40%
91%
97%

45%

55%

54%

46%

..
83%
49%
49%
64%
71%
53%
61%
24%
27%

..
17%
51%
51%
36%
29%
47%
39%
76%
73%

54%
79%
52%
51%
61%
82%
54%
64%
17%
30%

46%
21%
48%
49%
39%
18%
46%
36%
83%
70%

Vid bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet är andelen pojkar
mycket stor. Anledningen till att dessa resultat är ”dubbelprickade” (..) är att antalet flickor är
för lågt för att Skolverket ska publicera statistik för detta mått. Även teknikprogrammet har en
högre andel pojkar även om andelen flickor är högre vid Alströmergymnasiet jämfört med
riket. Andel pojkar är även högre på introduktionsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet,
vård- och omsorgsprogrammet och humanistiska programmet har en högre andel flickor.
Åtgärder för att om möjligt påverka könsfördelningen på olika program har gjorts med
exempelvis riktat öppet hus för tjejer och killar på yrkesprogram, industrinatten etc. Detta
arbete behöver fortsätta under kommande år.
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Kunskapsresultat
För att säkerställa möjligheten till korrekta jämförelser över tid och med riket används i denna
rapport uteslutande nationell statistiskt. Detta medför att resultaten i denna rapport inte
redovisas könsuppdelade då detta saknas i den nationella statistiken. På skolenhetsnivå
(sektorsvis) används dock resultaten uppdelat per kön och detta på så vis följs upp i det
systematiska kvalitetsarbetet (se nedan exempelvis studieresultat kartläggning år 1).
Avgångselever, nationella program; läsåret 2017/18
Andel elever (%) med gymnasieexamen (antal elever med
examen i förhållande till det totala antalet elever). Examensår:
Totalt – Alströmergymnasiet nationella program

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Totalt riket

89,6

90,9 (242)

95,7 (324)

90,2

90,4

Alströmergymnasiet yrkesprogram
Riket alla - yrkesprogram
Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

83,5 (79)

85,3 (68)

95,3 (60)

87,3
89,3 (187)

88,0
93,1 (174)

88,4
95,8 (204)

Riket alla - högskoleförberedande program

90,8

91,2

91,4

Alingsås per program

2015 /2016

2016 / 2017

2017 / 2018

83,5 (79)

93,3 (15)

..

87,6 (266)

1

Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet

2

Bygg- och anläggningsprogrammet

100 (12)

..

94,1 (16)

El- och energiprogrammet

69,7 (33)

85,7 (21)

95,0 (19)

Handels- och administrationsprogrammet

100 (10)

78,6 (14)

..

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

..
..

..
..

..
100 (10)

Ekonomiprogrammet

90 (60)

86,4 (44)

96,4 (54)

Estetiska programmet

84 (25)

95,8 (24)

88,0 (22)

Humanistiska programmet

..

..

..

Naturvetenskapsprogrammet

100 (15)

85,0 (20)

91,7 (22)

Samhällsvetenskapsprogrammet

84,6 (46)

97,4 (39)

98,1 (51)

Teknikprogrammet

92,7 (41)

97,6 (41)

98,0 (49)

Högskoleförberedande program

(1). Antal elever inom parentes, (2). uppgiften baseras på färre elever än 10

Analys avgångselever nationella program
Alla nationella gymnasieprogram är treåriga och omfattar 2500 poäng. Det innebär att en
elev ska kunna få ett avgångsbetyg efter tre år. För att få examen krävs att eleven uppnått
godkänt i minst 2250 poäng och ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt
i gymnasiearbetet. Uppfyller inte eleven kraven för examen efter tre års studier utfärdas ett
studiebevis.
Nyckeltalet ”Avgångselever nationella program” visar att andelen som erhöll en
gymnasieexamen steg mellan 2017 och 2018 med ca fem procentenheter, vilket är en större
ökning i resultatet än riket som helhet. Andelen elever som tagit examen inom ett nationellt
yrkesprogram är det resultat har störst ökning.
Riktade insatser inom främst el- och energiprogrammet samt bygg- och
anläggningsprogrammet har bidragit till en ökning av andel elever som tog examen 2018. Ett
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riktat utvecklingsarbete inom dessa två program har förekommit under läsåret vilket har gett
resultat då en större andel av dessa elever erhöll gymnasieexamen än tidigare.

Elever med examen eller studiebevis inom tre och fyra år
Indikatorerna nedan visar andelen elever som uppnått examen inom tre och fyra år. Till
skillnad från tidigare år ingår även elever som påbörjat sin utbildning på ett
introduktionsprogram. Resultaten för elever som börjat 2015 finns endast måttet ”efter tre år”
då de som började 2015 ännu inte hunnit gå fyra år. För elever som började 2014 finns både
resultat för examen efter tre år och fyra år.
Andel elever (%) som fått examen efter tre år med start:

2013

Totalt – Alströmergymnasiet (inkl. IM)

66,9 (305)
65,2

Totalt riket
Alströmer nationella program
Totalt riket nationella program
Alströmergymnasiet yrkesprogram
Riket alla - yrkesprogram
Alströmergymnasiet högskoleförberedande program
Riket alla - högskoleförberedande program
1

2014

2015

70,2 (275)
66,0

71,4 (339)
66,0

69,9 (289)
74,2

77,2 (250)
75,2

79,6 (304)
76,1

60,9 (87)
70,8

72,1 (61)
71,8

62,0 (79)
72

73,8 (202)

78,8 (189)

85,8 (225)

75,8

76,8

77,9

1

Totalt antal elever inom parentes

Startår 2013 påbörjade 305 elever utbildning
Startår 2014 påbörjade 275 elever utbildning
Startår 2015 påbörjade 339 elever utbildning (examensår 2018)
(Källa: Siris/Kolada)

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom tre år därmed
har ökat från 70,2 % år 2017 till 71,4% år 2018 vilket utgör en ökning om 1,2%. Ser man till
gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen inom tre år, vilket
även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig Alströmergymnasiet 5,4
procentenheter över snittet i riket.
Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 2,4
procentenheter från 2017 till 2018. Högst ökning har skett på ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet. Genomströmningen vid yrkesprogrammen har minskat under perioden.
En förklaring till att Alströmergymnasiet befinner sig under snittet i riket är att det på
gymnasiet sker en anpassning av studierna för att hålla eleverna kvar i skolan främst inom
yrkesprogrammen. Genom detta erhåller eleverna en yrkesutgång med studiebevis istället
för yrkesexamen. Vidare finns det vid vård- och omsorgsprogrammet elever som väljer att
avbryta sina studier i förtid då eleverna i hög grad arbetar under sin studietid och får tillfälliga
anställningar trots att gymnasieexamen ej är avklarad.
Den totala ökningen kan bero på att ett intensifierat arbete har skett för att öka elevernas
förståelse och kunskap om studieplanen och vad som krävs för examen, täta avstämningar
med mentor samt en mer sammanhållen skoldag för eleverna.
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Andel elever (%) som fått examen efter fyra år med start:
Totalt – Alströmergymnasiet (ink. IM)

2012
71,3 (296)

2013
72,5 (305)

2014
76,7 (275)

Totalt riket
Alströmer nationella program

70,0
78,8 (263)

70,9
75,8 (389)

71,5
83,6 (250)

Totalt riket nationella program

78,9

79,5

80,2

Alströmergymnasiet yrkesprogram

68,8 (80)

66,7 (87)

75,4 (61)

Riket alla - yrkesprogram
Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

74,4
81,3 (183)

75,2
79,7 (202)

75,8
86,2 (189)

Riket alla - högskoleförberedande program

81,1

81,6

82,2

1

Totalt antal elever inom parentes

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom fyra år därmed
har ökat från 72,5 % år 2017 till 76,7% år 2018 vilket utgör en ökning om 4,4%. Ser man till
gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen inom fyra år,
vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig 5,2 procentenheter över snittet i
riket.
Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 7,8
procentenheter från 2017 till 2018. Störst ökning har skett på samhällsvetenskapliga
programmet, teknikprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Ökningen på
yrkesprogrammen kan bero på intensifierat elevhälsoarbete, anpassad studiegång samt
utvecklad undervisning där eleverna får möjlighet till studier som utgår ifrån individuella
behov och förutsättningar.

Grundläggande behörighet
Alströmergymnasiet andel elever (%) behöriga till högskola av avgångseleverna
respektive läsår
2018

2017

Jmf. riket 2018

Nationella program

80,9

81,4

73,0

Yrkesprogram

31,3

52,9

34,0

Högskoleförberedande program

95,8

93,1

91,0

På yrkesprogrammen är det inte obligatoriskt att läsa de kurser som krävs för behörigheten
varför siffrorna kan variera av andra anledningar än de som direkt kan kopplas till
utbildningens kvalitet. Samtliga yrkeselever vid Alströmergymnasiet ges dock möjlighet att
läsa upp de högskolegrundande ämnena.
Att resultatet är lägre 2018 än 2017 kan bero på att färre elever inom yrkesprogrammen valt
att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet. Bland yrkesprogrammen är det främst
elever på barn- och fritidsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet som
läser de kurser som krävs för högskolebehörighet. I den årskull som gick ut gymnasiet 2018
var andelen elever på dessa program lägre än tidigare år, vilket påverkar den totala andelen
elever med grundläggande behörighet.
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Genomsnittlig betygspoäng
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverelever med examen eller studiebevis
Jmf riket 2018

2018

2017

Nationella program

14,9

14,7

14,3

Yrkesprogram

14,4

13,3

13,2

Högskoleförberedande program

15,1

15,3

14,8

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna med examen eller studiebevis vid
Alströmergymnasiet har ökat från 14,7 (2017) till 14,9 (2018). Detta kan jämföras med
riksgenomsnittet 14,3. En ökad medvetenhet och systematiska åtgärder samt höga
förväntningar kan vara en av orsakerna till resultatet.

Betygsfördelning nationella prov VT 2018

Generellt överensstämmer slutbetyget med resultatet i nationella provet i högre utsträckning i
Alingsås än i övriga landet.
Provresultaten för avslutade kurser i matematik VT 2017 kan inte utläsas av tabellen ovan.
En orsak kan vara att det under vårterminen 2017 genomfördes förhållandevis många
ersättningsprov i matematikkurserna. Dessa ingår inte i redovisningen i SIRIS. I statistiken
ingår elever med både kursbetyg (preliminärt) och provbetyg i respektive kurs. Ett stort antal
elever har rapporterats in utan kursbetyg eftersom många skolor ännu inte satt ett sådant vid
rapporteringstillfället. De elever som saknar inrapporterat kursbetyg ingår därför inte i
statistiken. (källa: Siris).
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Provresultaten för avslutade kurser i svenska visar något större avvikelse än övriga ämnen
mellan elevernas slutbetyg och resultat på nationella proven. Detta är i paritet med såväl
riket som Västra Götalands län. Till skillnad från engelskan används de nationella proven i
svenska än mer som en del av den samlade bedömningen inför elevernas kursbetyg. Därav
är provresultatet är inte i lika stor utsträckning styrande för slutbetyget i svenska som det är i
engelska.
I engelskan återfinns en något högre andel elever som får lika kursbetyg jämfört med
provbetyget. Inga större avvikelser jämfört med vare sig riket eller Västra Götalands län kan
urskiljas. Generellt är det högre andel flickor än pojkar som erhåller ett högre kursbetyg
jämfört med provbetyget såväl i svenska som i engelska.

Kartläggning av studieresultat elever åk 1 vårterminen 2018
Matematik;
Betyg Ma1 vårterminen 2018

Högskoleförberedande
program
Yrkesprogram

Antal elever
med betyg

Antal betyg

320
222
85

Antal elever
med betyg

Antal betyg

Alla kön

320

Flicka
Pojke

GBP

A

B

C

D

E

F

320

Andel
godkända
betyg
95,6%

13,4

42

33

72

80

79

13

222

97,7%

14,4

39

29

60

51

38

5

85

94,1%

11,4

3

4

10

24

39

5

GBP

A

B

C

D

E

F

320

Andel
godkända
betyg
95,6%

13,4

42

33

72

80

79

13

124

124

97,6%

14,1

23

12

30

29

27

3

196

196

94,4%

12,9

19

21

42

51

52

10

Ma1 läses på alla nationella program och är en av de gymnasiegemensamma kurserna.
Oftast läses kursen under elevens första läsår men det finns vissa yrkesprogram där man
fördelat ut kursen över två läsår. I statistiken finns även elever som gått om eller under
läsåret prövat kursen. Vårterminen 2018 sattes 320 betyg i Ma1.
Skillnaden i genomsnittlig betygspoäng mellan högskoleförberedande program och
yrkesprogram är stor och skiljer ca 3,0 betygssteg. Läsåret 2015/2016 fick 34,4 % av
eleverna något av betygen C-A medan motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 är 44,4 %.
Andelen elever som avslutar kursen med betyget F har under samma tidsperiod minskat,
från 5 % till 3,6 %. Sammafattningsvis har en kontinuerlig förflyttning uppåt skett under de tre
senaste åren. Vad gäller antal elever vid yrkesprogrammen med betyget A har under läsåret
2017/2018 tre elever på yrkesprogramen avslutat kursen med betyget A. Detta är en ökning
jämfört med de två senaste åren då antal elever med betyget A på yrkesprogrammen har
varit obefintlig. Två av dessa elever återfinns på bygg- och anläggningsprogrammet där en
förstelärare i matematik arbetat med matematikkursen integrerat i bygghallen. Vidare arbetar
matematiklärarna vidare med pedagogiska diskussioner för att skapa en samsyn kring
bedömning samt stärka erfarenhetsutbytet mellan lärare och program. Något som hittills visat
sig gynnsamt för resultatutvecklingen.
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Svenska 1 (Sv1)
Betyg Sv1 vårterminen 2018

Antal elever med
betyg (antal
betyg)
325

Andel
godkända betyg

Genomsnittlig
betygspoäng

A

B

C

D

E

F

97,5%

13,9

26

58

91

77

65

6

232

97,8%

14,5

26

43

78

51

29

3

85

96,5%

11,6

15

11

25

31

3

Högskoleförberedande program
Yrkesprogram

Antal elever
med betyg

Antal betyg

Genomsnittlig
betygspoäng

A

B

C

D

E

F

325

Andel
godkända
betyg
97,5%

Alla kön

325

Flicka

139

13,9

26

58

91

77

65

6

139

97,1%

14,8

20

34

38

27

16

Pojke

186

3

186

97,8%

13,2

6

24

53

50

49

3

Sv1 läses på alla nationella program och är en av de gymnasiegemensamma kurserna.
Oftast läses kursen under elevens första läsår men det finns vissa yrkesprogram där man
fördelat ut kursen över två läsår. I statistiken finns även elever som gått om eller under
läsåret prövat kursen. Vårterminen 2018 sattes 325 betyg i Sv1. Resultatet i Sv1 visar att
97,5% av eleverna fick ett godkänt betyg vilket är en ökning med 2 % från 2017.
Skillnaden i betygsgenomsnitt mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program är
relativt stor där de högskoleförberedande programmen ligger 2,9 betygssteg högre än
yrkesprogrammen. Det genomsnittliga betygspoängen är 13,9 vilket är en ökning från 13,6
(2017).

Engelska 5 (En5)
Betyg En5 vårterminen 2018
Antal elever
med betyg

Antal
betyg

Genomsnittlig
betygspoäng

A

B

C

D

E

F

261

Andel
godkända
betyg
98,1%

Totalt

261

15,2

39

69

72

53

23

3

Högskoleförberedande
program
Yrkesprogram

229

229

98,3%

15,5

37

64

67

44

13

3

28

28

96,4%

13,1

2

5

4

8

8

Antal elever
med betyg

Antal betyg

Genomsnittlig
betygspoäng

A

B

C

D

E

F

261

Andel
godkända
betyg
98,1%

Alla kön

261

Flicka

132

15,2

39

69

72

53

23

3

132

97,7%

15,1

22

34

30

33

10

1

Pojke

129

129

98,4,7%

15,2

17

35

42

20

13

2
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En5 läses på alla nationella program och är en av de gymnasiegemensamma kurserna.
Oftast läses kursen under elevens första läsår men det finns vissa yrkesprogram där man
fördelat ut kursen över två läsår. I statistiken finns även elever som gått om eller under
läsåret prövat kursen. Vårterminen 2018 sattes 261 betyg i åk 1.
Resultatet i En5 visar att 98,1% av eleverna fick ett godkänt betyg vilket är en ökning med 1
% från 2017. Vidare har betygssnittet för pojkar ökat från 14,4 (2017) till 15,2 (2018). Detta
kan bero på ett målinriktat utvecklingsarbete som har bedrivits genom CLIL (Content and
Language Integrated Learning). I korthet innebär denna insats att vissa yrkeskurser till stora
delar genomförs på engelska.

Betygsresultat gymnasiekurser jämfört med riket
Andel (i procent) elever med lägst betyg E i gymnasiekurser och gymnasiearbete
Engelska 5
Historia 1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturvetenskap 1
Religion
Samhällskunskap 1
Svenska 1
Gymnasiearbete
(källa: Siris)

2016
98,9
98,5
97,4
98,5
99,0
97,0
97,0
100,0
95,9

2017
98,8
95,5
96,7
98,8
98,3
97,1
98,3
100,0
98,3

2018
99,3
98,9
97,1
100,0
98,5
98,6
98,6
100
98,6

Riket 2018
98,9
96,0
96,6
98,1
95,1
94,7
97,0
99,5
97,0

Ovanstående kursresultat visar att måluppfyllelsen per kurs hög och varierar endast
marginellt mellan åren. Resultaten är flesta fall i paritet eller högre än genomsnittet i riket.
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Introduktionsprogrammen
Utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning, så är inriktningen för de olika programmen
Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ
och språkintroduktion.
Programinriktat individuellt val (PRO) är en utbildning som ska leda till antagning på ett
nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar
behörighet till ett yrkesprogram. Antagning kräver att eleven har godkända betyg i svenska
eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik
samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst
tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som
komplettering sker för de kurser som saknas för behörighet.
På yrkesintroduktion (YRK) får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem
att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Eleven
ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från
nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever
eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska
huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion
kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även
elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av
utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå
yrkesintroduktion. Eleven ska få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.
Individuellt alternativ (IA) ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller
arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända
betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser,
exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningen utformas för enskild elev och
vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt
alternativ är inte sökbart. Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.
Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna
klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå
individuellt alternativ.
På språkintroduktion (SPRINT) kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och
gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen läggs upp efter
att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av
utbildning som passar eleven. Denna inriktning är inte sökbar utan individuellt anpassad efter
varje enskild elevs behov.
Elever introduktionsprogram och kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Kommunen har ett ansvar att informera sig om hur de ungdomar som ej fyllt 20 år och inte
genomför eller har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram sysselsätter sig.
Förutom detta informationsansvar skall kommunen kontakta dessa ungdomar och erbjuda
insatser som skall dokumenteras. Detta på helårsbasis. Gruppen är stor och i nämnda
program sker ett intensivt arbete med att identifiera behov av olika slag. Det kortsiktiga målet
är att individen skall vara i aktivitet under hel skolvecka och samla på sig meningsfulla
erfarenheter inför framtiden. Det långsiktiga målet är att ungdomen skall gå vidare till annan
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utbildning, arbete eller annan sysselsättning. Sedan 1 juli 2018 ingår inte
introduktionsprogrammen i KAA. Aktiviteter under året har varit yrkesrelaterade insatser av
olika slag, teoretiska och praktiska hälsoaktiviteter, enskilda samtal individuellt och med
vårdnadshavare. Inom KAA (s.k. ”Din väg”) finns per den 31 december 19 individer. Under
2018 har 27 ungdomar inom KAA gått vidare till utbildning, jobb eller övrigt. Samtliga
individer är kontaktade men ett arbete kvarstår med att få alla i aktivitet.
I december 2018 var ca var ca 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammen (IM) och
där återfinns ca 65 elever inom språkintroduktion. Elever vid IM språkintroduktion har
erbjudits språkpraktik vilket innebär att eleverna arbetar mot olika branscher i såväl privat
som offentlig sektor i syfte att ur ett integrationsperspektiv ges en möjlighet att delta i
språkutvecklande miljöer. Ett 25-tal elever på programmet språkintroduktion har deltagit i
undervisning på nationella yrkesprogram beroende på språklig förmåga. Detta har varit
fördelat på barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Under 2018 har tio elever inom
individuellt alternativ blivit behöriga för studier på nationella program. Inom språkintroduktion
har 13 elever blivit behöriga till studier vid ett nationellt program. Ca 70 % av eleverna har
fullföljt sina studieplaner under året och då har hänsyn tagits till anpassningar, reduceringar
och tillägg i studieplanen.
Analys högre måluppfyllelse Introduktionsprogrammen
Eftersom gruppen elever på Introduktionsprogrammen är mer heterogen än på övrig
gymnasieskola har det gjorts en uppdelning som beskrivs ovan. Målen för de olika
programmen skiljer sig åt och handlar om allt från studier på valfritt gymnasieprogram till vad
som beskrivs som ”vidare till arbetsmarknaden”. Introduktionsprogrammen är ett steg på
vägen för de elever som går där, precis som övrig skola. Ibland blir vägen lång och andra
gånger kort. Att måluppfyllelsen är på den nivå den är beror nästan uteslutande på individers
mycket komplexa levnadssituationer och den påverkan den har på deras studieresultat. Att
möta eleverna utifrån deras förutsättningar är ett ständigt utvecklingsarbete särskilt vad
gäller att bättre kunna möta den växande elevgruppen inom det neuropsykiatriska spektrat.
För att nå en högre måluppfyllelse behöver programmet främst fortsätta att utveckla
strutkurer och arbetssätt som genererar att fler elever får möjlighet att ta sig vidare till
utbildning, arbete eller annan sysselsättning. Under 2018 intensifierades arbetet med att ge
elever möjlighet att följa nationella program och även deltagande i Göteborsregionen
kommunalförbuds (GR) ”Yrk In”. ”Yrk In” är ett ESF-projekt som i Göteborgsregionen ska
bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen, genom att stärka kopplingen mellan
introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram. Målet för Yrk In i GR är att på
organisationsnivå i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever, samt
att öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. Målet på
individnivå är att ungdomar som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver
för att bli behöriga att söka nationella program, att ta sin yrkesexamen eller att öka sin
anställningsbarhet.
Vidare har samarbetet med arbetsmarknadsenhet och Hjälmareds folkhögskola förtydligats
och intensifierats och förväntas ge positiva resultat sett till elevers möjligheter att delta i
aktiviteter av olika slag under 2018. Verksamheten inom KAA och introduktionsprogrammen
kommer fortsatt vara beroende av omvärldens krav och förutsättningar vad gäller volymer
och politiska beslut på såväl internationell, som nationell, regional och kommunal nivå.
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Gymnasiesärskolan
Kunskapsresultat
På gymnasiesärskolan fanns under 2017/2018 38 elever varav 21 elever på individuella
programmet och 17 elever på nationella programmet. Under 2018 fanns sex avgångselever
från de nationella programmen. Samtliga dessa sex elever erhöll gymnasiesärskolebevis från
gymnasiesärskolans nationella program.
Inom ramen för gymnasieskolans samverkansavtal i Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) följer kommunen upp var gymnasiesärskoleeleverna befinner sig ett år efter avslutad
gymnasiesärskoleutbildning. Vårterminen 2017 fanns ingen elev som gick ut från nationella
program. Från individuella programmet fanns sju avgångselever som
gymnasiesärskolebevis. Av dessa elever gick sex elever ut i daglig verksamhet samt en till
”okänd sysselsättning”. Indikatorer för den systematiska uppföljningen av elevernas
kunskaper följs systematiskt och kontinuerligt och kommer att utvecklas vidare.
Fokusområden samt kombinationer av ämnen och ämnesområden
Endast ett fåtal elever läser kombinationer av ämnen och ämnesområden. Under året har ett
företag startas inom ramen för UF (ung företagsamhet) där samtliga elever på det nationella
programmet är delaktiga. Under 2017 har fokus varit Skolverkets satsning inom
”matematiklyftet” (efterlyftet) vilket har resulterat i att eleverna upplever större förståelse och
motivation för ämnet matematik.
Övergångar och mottagande
Överlämning sker enligt gällande rutiner med stöd från elevhälsa och mentorer. Samtliga
utredningar ska vara klara och aktuella då eleven erbjuds plats. Genom GYS 13 stärks
kraven på genomförda bedömningar för att säkerställa att eleven tillhör målgruppen.
Lärarlegitimationer
Skolan har 13 lärare varav ca hälften arbetar deltid. Det finns vidare 14 pedagogiska
assistenter varav tre arbetar deltid. Samtliga lärare är behöriga för att undervisa vid
gymnasiesärskolan.
APL
För samtliga elever på de nationella programmen ingår APL upp till 22 veckor fördelat på fyra
år. Samtliga lärare på nationella program har under året deltagit i Skolverkets
kompetensutveckling om APL. Under året har samtliga elever kunnat erbjudas APL inom sitt
ämnesområde.

Elevhälsan
Alströmergymnasiets elevhälsoteam (EHT) består av två specialpedagoger, tre
skolsköterskor, två kuratorer och en psykolog. Teamet träffas veckovis tillsammans med
elevhälsochef. EHT-tjänster är fördelade på skolans fem sektorer (skolenheter).

Kränkningsärenden, synpunkter och klagomål
Under 2018 har det inkommit åtta kränkningsärenden och samtliga var avslutade i
december. Elva klagomål inkommit under 2018. Utöver dessa har vårdnadshavare vid
terminsstart lämnat synpunkter om vilken klass eleven blivit antagen till i de fall det fanns
15
Sida 163 av 220

parallella klasser på ett program.

Strategier för ökad måluppfyllelse vid Alströmergymnasiet
Alströmergymnasiet behöver fortsätta det strategiska arbetet för att anpassa verksamheten
till vår tids utmaningar där vi bland annat skapar en organisation som möter fler elever utifrån
deras unika förutsättningar. Följande strategier ligger till grund för såväl gymnasieskolan som
gymnasiesärskolan för att nå ökad måluppfyllelse.


Fortsatt arbete med styrdokumenten i syfte att ge eleverna möjligheter till studier som
utgår från individuella behov och förutsättningar.



Anpassa undervisningen genom att använda olika metoder, tillvarata forskning och
tillämpa formativ bedömning.



Utveckla elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen.



Ökad digitalisering av lärandeprocesser enligt digital agenda (UN § 18/2018).



Fortsätta samarbetet med det lokala arbetslivet i syfte att öka möjligheterna för eleverna
att få en modern kvalitetssäkrad utbildning samt att öka sin framtida valkompetens inom
olika yrkesområden.



Arbeta med en ändamålsenligt studie- och yrkesvägledning enligt plan för studie- och
yrkesvägledning (UN § 85/2016).



Utveckla inkluderande och hållbara lärmiljöer.



Höja resultaten i matematik och svenska.

Strategier för gymnasiesärskolan
Utöver att gymnasiesärskolan ingår i arbetet med strategierna ovan finns följande
skolformsspecifika strategier för gymansesärskolan.


Förutsättningar för lärande och trygghet – utveckla samverkan och kännedom om
studie- och yrkesvägledning och dess funktion.



Fortsätta att utveckla det formativa lärandet i arbetslaget.



Fortsätta att kvalitetssäkra och utveckla arbetet med APL.



Arbeta för ökad inkludering i övriga gymnasieskolan.



Utveckla UF (ung företagsamhet) inom gymnasiesärskolans nationella program.
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Tematisk kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på
yrkesprogram på Alströmergymnasiet. Skolinspektionen
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen vid vård- och omsorgsprogrammet och handel- och
administrationsprogrammet vid Alströmergymnasiet. Vid granskningen genomfördes
intervjuer med elever i åk 2, lärare, studie- och yrkesvägledare samt företrädare för
huvudmannen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
I Skolinspektionens beslut bedöms att Alingsås kommun och ansvarig rektor i vissa
avseenden skapar förutsättningar för att eleverna ska få en studie- och yrkesvägledning som
utgår från deras behov och som förmår att vidga deras perspektiv på sin studie- och
yrkesvalsprocess. I beslutet lyfter Skolinspektionen fyra identifierade utvecklingsområden.
Områdena är arbetsfördelning mellan yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och
yrkesvägledningen, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen vidgar elevernas perspektiv,
samt att utveckla huvudmannens rutiner för studie- och yrkesvägledningen. Huvudmannen
ska senast den 15 augusti 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Skolinspektionens beslut är bilagd tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder med anledning av
Skolinspektionens beslut och redovisa dessa vid nämndens sammanträde den 18 juni 2019.
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Alströmergymnasiet

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida167
1 avav1220

Utdragsbestyrkande

rNSkolinspektionen
j

Beslut

Nee/

2019-01-15

Huvudman
utbildningsnamnden@alingsas.se

Dnr 400-2017:10219

Rektor vid Alströmergyrnnasiet sektor 4
Kjell.hemmingssonPalingsas.se

Beslut
efter kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på gymnasiala
yrkesprogram vid Alströmergymnasiet sektor 4
i Alingsås kommun

www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg

Sida 168 av 220

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram. Syftet
är att granska huruvida eleverna får en studie- och yrkesvägledning som utgår från deras
behov och förmår vidga deras perspektiv på sin studie- och yrkesvalsprocess.
De övergripande frågeställningarna är:
/.

/ vilken utsträckning tar rektor och personal ansvar för att studie- och
yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat inom den ordinarie
undervisningen?

2.

I vilken utsträckning utgår studie- och yrkesvägledningen från elevernas behov för
att bilda en helhet för eleven och stödja dennes studie- och yrkesvalsprocess?

3. I vilken utsträckning ges eleverna allsidiga kunskaper om arbetsmarknaden som
förmår vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i studie- och
yrkesval utifrån föreställningar om kön och social eller kulturell bakgrund?
4.

I vilken utsträckning tar huvudmannen ansvar för att rektor ges goda
förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på skolenheten?

Granskningen genomförs i 29 utvalda verksamheter och i urvalet ingår såväl enskilda som
kommunala huvudmän. Alströmergymnasiet sektor 4 med huvudman Alingsås kommun,
ingår i denna granskning. När alla beslut är fattade i granskningen redovisas de samlade
resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.
Skolinspektionen besökte Alströmergymnasiet sektor 4 den 23 och 24 oktober 2018. Det
program som granskades var handels- och administrationsprogrammet. Besöket
genomfördes av Bo Jersenius och Mikaeil Yousefi. Intervjuer med elever i årskurs 2,
lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor samt representanter för huvudmannen har
genomförts.
På Alströmergymnasiet som helhet finns tolv nationella program samt
introduktionsprogram. På Alströmergymnasiet studerar totalt 1168 elever. Det finns två
utbildade studie- och yrkesvägledare som omräknat till heltidstjänster arbetar 180
procent inom samtliga program. Studie- och yrkesvägledarna är anställda på
utbildningsförvaltningen och har gymnasiechefen som närmaste chef. Handels- och
administrationsprogrammet ingår i sektor 4 som är en av fem sektorer vid
Alströmergymnasiet. I sektor 4 finns ytterligare tre nationella program. Sektorn leds av en
rektor. Vid handels- och administrationsprogrammet studerar 56 elever, varav 28 flickor
•
och 28 pojkar. Fem lärare undervisar på programmet.
I detta beslut ger Skolinspektionen sin bedömning av det granskade området och anger
de utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat inom ramen för
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granskningen. I bilaga 1 redogörs kortfattat för de författningar och allmänna råd som
ligger till grund för granskningen.

Skolinspektionens bedömning
1. Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
Inom detta område granskas i vilken utsträckning rektor och personal tar ansvar för att
studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat inom den ordinarie
undervisningen.' Bland annat om det finns en tydliggjord arbetsfördelning, att former
för samverkan finns, att arbetet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och att
behov av kompetensutveckling tillgodoses. Vidare granskas om undervisningen
planeras och genomförs så att studie- och yrkesvägledningen ger eleverna
förutsättningar att göra välgrundade studie- och yrkesval.
Det framkommer i intervjuer att rektorn inte har tydliggjort arbetsfördelningen för
arbetet med studie- och yrkesvägledningen så att det är känt vilka arbetsuppgifter som
ligger på lärare respektive studie- och yrkesvägledaren gällande den vida studie- och
yrkesvägledningen.' Lärare uppger i intervju att de har uppfattningen att studie- och
yrkesvägledaren har hand om den snäva vägledningen och att de som lärare tar för givet
att den vida studie- och yrkesvägledning ingår i deras ansvar som lärare. Några lärare
säger att de inte diskuterat studie- och yrkesvägledning "med någon rektor" och studieoch yrkesvägledaren säger att hen inte är involverad i den vida studie- och
yrkesvägledningen i någon större utsträckning. Flertalet av de intervjuade säger att det
finns ett behov av att diskutera och systematisera studie- och yrkesvägledningen. Den
plan för studie- och yrkesvägledning som huvudmannen har upprättat tar enligt studieoch yrkesvägledaren framförallt sikte på den snäva vägledningen och är inte känd av alla
lärare som Skolinspektionen intervjuat.
Av intervjuer med både lärare och studie- och yrkesvägledaren framgår att rektorn i vissa
avseenden har organiserat verksamheten så att förutsättningar ges för samverkan mellan
lärare och studie- och yrkesvägledaren. Det finns till exempel gemensamma mötestider
då lärarna och studie- och yrkesvägledaren har tillfälle att träffas, dock har denna
möjlighet ännu inte använts för planerade möten enligt studie- och yrkesvägledaren.
Lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena ingår inte i arbetslaget kring handels- och
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I bilaga 1 redogörs kortfattat för Författningar och allmänna råd som ligger till grund för denna

kvalitetsgranskning.
2

Med begreppet vid studie- och yrkesvägledning avses all den verksamhet som bidrar till att ge elever

kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Studie- och
yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form
av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer Arbete
med studie- och yrkesvägledning. Skolverkets publikationsservice, andra tryckningen, Stockholm 2017, s. 9
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administrationsprogrammet. Studie- och yrkesvägledaren säger dock att lärarna har stor
tillgång till hen för samtal och diskussioner. Enligt lärarna handlar det då dock främst om
elevers behov av enskilda vägledningssamtal och organisatoriska frågor som elevers byte
av program eller kurs. Rektorn har schemalagt mentorstiden, så att eleverna är
tillgängliga för bland annat gemensam studie- och yrkesvägledning. Studie- och
yrkesvägledaren har vid några sådana tillfällen informerat eleverna om högskolestudier
och studier vid yrkeshögskola.
Vid Alströmergymnasiet finns ett programråd inriktat på handels- och
administrationsprogrammet som ger goda förutsättningar för samverkan med externa
aktörer. Samverkan sker i undervisningen regelbundet genom studiebesök och genom
besök av externa föreläsare. Som exempel framkommer i intervjuer att
arbetsförmedlingen och en fackförening informerat elever som studerar på handels- och
administrationsprogrammet och att studiebesök gjorts på företag som representerar
olika inriktningar inom handelsbranschen.
Av intervjuer med lärare och rektorn framgår att rektorn har inte gjort någon analys av
behovet av kompetensutveckling för personal som arbetar med studie- och
yrkesvägledning. Enligt rektorn ingår dock frågan vid medarbetarsamtal och i andra
individuella samtal mellan rektorn och lärare. Intervjuade lärare uppger att de inte har
tagit del av någon planerad kompetensutveckling som inriktats mot att integrera studieoch yrkesvägledning i undervisningen. Studie- och yrkesvägledaren och lärare uppger i
intervju att studie- och yrkesvägledaren inte har använts som resurs i
kompentensutveckling av personalen. Rektorn säger i intervju att lärarna sköter mycket
av omvärldsbevakningen själva och hittar de kurser de vill delta i. Enligt lärarna och
rektorn har lärarna oftast möjlighet att delta i den kompetensutveckling de önskar.
Lärarna har också möjlighet att delta i det branschråd för handel som finns i Göteborg.
Beträffande uppföljning av studie- och yrkesvägledningen uppger lärarna och studie- och
yrkesvägledaren att de inte deltagit i någon uppföljning av studie- och yrkesvägledningen.
Enligt studie- och yrkesvägledaren görs uppföljning av den snäva studie- och
yrkesvägledningen, men för att det ska kunna ske även av den vida studie- och
yrkesvägledningen behöver det vara tydligare hur denna är tänkt att bedrivas. I den
rapport över sektorns systematiska kvalitetsarbete för år 2017 som Skolinspektionen tagit
del av inför granskningen finns en beskrivning av tillgången till studie- och yrkesvägledare
inom rektorns ansvarsområde, men ingen analys av hur studie- och yrkesvägledning
bedrivs inom undervisningen. Rektorn berättar att det, utöver det som framgår i
rapporten, görs en uppföljning av studie- och yrkesvägledningen genom att de nuvarande
eleverna har fått svara på frågor om sin syn på studie- och yrkesvägledningen i en
enkätundersökning och genom att tidigare elever sex månader efter att de avslutat sin
gymnasieutbildning får frågor om sin nuvarande sysselsättning.
Granskningen visar att det finns inslag av studie- och yrkesvägledning i undervisningen.
Elever berättar i intervjuer om att de i undervisningen talar mycket om vad som ska
hända efter gymnasiet, framförallt med inriktning på vilka yrken som kan bli aktuella för
eleverna efter att de avslutat studierna på handels- och administrationsprogrammet.
Elever och lärare berättar om att eleverna haft grupparbeten kring teman som "det här
kan du bli i framtiden" och att de haft i uppgift att göra en tidning där de beskrivit sina
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individuella mål. Lärare berättar också om andra exempel då de på olika sätt integrerar
studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Till exempel grupparbetar eleverna kring
olika yrken, genomför personlighetstester och skriver sina personliga CV. Ett annat
exempel lärarna berättar om är att eleverna i samband med arbetsplatsförlagt lärande
(APL) får söka till tre platser varefter lärarna genomför en "anställningsintervju" med
eleverna. Eleverna får då bland annat träna på att beskriva sig själva och på att motivera
sitt val av platser. Lärarna uppger att de även på andra sätt kopplar elevernas APL till
undervisningen. Det kan gälla ergonomiaspekter inom ämnet idrott eller kring fackspråk
med koppling till framtida arbetsplatser inom ämnet svenska. Elever och lärare ger också
flera exempel på genomförda studiebesök och på tillfällen då eleverna får ta del av
yrkesverksammas erfarenheter inom branschen. Ett annat inslag som ger eleverna studieoch yrkesvägledning som nämns av lärare och rektorn är Ung företagsamhet (UF). I de
genomförda intervjuerna framkommer dock få exempel på att eleverna i undervisningen
ges kunskaper om utbildningssystemet och utbildningsvägar efter gymnasiestudierna.
Elever säger i intervju att lärarna inte tar upp hur olika ämnen till exempel är relaterade
till högskolestudier.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att rektorn och personal vid handelsoch administrationsprogrammet vid Alströnnergymnasiet sektor 4 till delar tar ansvar för
att studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i den ordinarie
undervisningen. Någon arbetsfördelning som klargör hur den vida studie- och
yrkesvägledningen ska genomföras på handels- och administrationsprogrammet finns
dock inte. Det innebär att det finns risk att elever går miste om kunskaper och färdigheter
för att fatta de beslut om framtida studie- och yrkesval som en komplex och föränderlig
arbetsmarknad kräver.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver se till att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan berörda
yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och yrkesvägledningen. Rektorn
behöver också se till att arbetsfördelningen är känd av personalen.
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2. Anpassning av studie- och yrkesvägledningen efter
elevernas behov
Inom detta område granskas i vilken utsträckning den vida studie- och
yrkesvägledningen utgår från elevernas behov och hur den anpassas för att stödja
elevernas studie- och yrkesvalsprocess och skapa en helhet för eleverna.' Bland annat
om det på skolan finns en bild av elevernas behov av kunskap och av att kunna
reflektera kring sin egen utveckling i förhållande till sina fram tidmål. Vidare granskas
hur denna bild ligger till grund för skolans arbete inom området.

Granskningen visar att rektorn och lärare i huvudsak har en bild av elevernas
studiesituation och deras framtidsplaner, men denna relateras inte till deras behov av
studie- och yrkesvägledning. Det finns inte någon helhetsbild som, exempelvis utifrån en
kartläggning, beskriver elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Rektorn uppger i
intervju att hen får sin bild av elevernas behov av studie- och yrkesvägledning framförallt
genom samtal med lärare och studie- och yrkesvägledaren. Även i de programmöten som
rektorn har med lärarna får rektorn mycket information, framförallt relaterat till
elevernas APL. Studie- och yrkesvägledaren säger att hen delger rektorn de specifika
framtidsplaner som elever ger uttryck för. I intervjuer med rektorn, studie- och
yrkesvägledaren och lärare framkommer framförallt att det finns behov av att arbeta för
att motivera elever som har hög frånvaro. Rektorn har inte givit några riktlinjer kring hur
studie- och yrkesvägledningen ska anpassas efter elevernas behov.
Av intervjuer med studie- och yrkesvägledaren, rektorn och lärare framkommer att det
pågår diskussioner kring generella åtgärder ämnade att motivera eleverna till att avsluta
sina studier med en gymnasieexamen. Insatser som har diskuterats är bland annat att
tidigare under utbildningen informera eleverna om innebörden av en gymnasieexamen.
Enligt rektorn har det diskuterats i programrådet om att genomföra "yrkesdagar" för
eleverna. Rektorn säger också att hen har en ambition om att lärarna ska samarbeta mer,
till exempel arbeta i temaform kring centralt innehåll från flera kurser. Det framkommer
dock i intervjuer med studie- och yrkesvägledaren, rektorn och lärare att de åtgärder som
hittills vidtagits handlar mycket om insatser för enskilda elever som riskerar att hoppa av
utbildningen. Exempel ges bland annat på samarbete mellan lärare, studie- och
yrkesvägledaren och elevhälsan för att kunna ha insatser kring mål och motivation som
gör att elever avslutar sina studier med en gymnasieexamen.
Elever uppger i intervjuer att lärarna har olika sätt att ta reda på vilka ambitioner och
framtidsmål eleverna har. I årskurs 1, berättar eleverna, fick de skriva ett brev till sina
lärare och beskriva sig själva, sina intressen, varför de valt handels- och
administrationsprogrammet samt sina mål med studierna. Lärarna har också samtal
löpande med eleverna om deras målsättningar med studierna, framförallt lärarna i
yrkesämnen. Både elever, studie- och yrkesvägledaren och lärare berättar om att lärarna i
samband med APL tar hänsyn till elevernas intressen och framtidsplaner. Eleverna säger
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att lärarna för en diskussion med dem om vilka APL-platser som utifrån specifika intressen
kan vara lämpliga. Det framkommer till exempel att någon elev uttryckt intresse av att få
möjlighet att under sin APL vara hos en mäklarfirma och att detta möjliggjordes. Eleverna
berättar också att de upplever att lärarna "ser dem" och i undervisningen har möjlighet
att vägleda dem utifrån deras intressen och behov. Enligt de intervjuade eleverna är det
främst inför APL-perioder som de märker att lärarna arbetar för att de ska utveckla sin
självkännedom. Inför APL pratar lärarna enskilt med eleverna efter att eleverna gjort sina
val. 1 samband med det diskuterar lärare och elever varför de gjort de valen och kan då
också eventuellt föreslå någon annan APL-plats och utmana eleverna att välja annan
inriktning på APL-platsen. Eleverna för loggbok under APL och reflekterar bland annat
över hur väl platsen motsvarade deras förväntningar. Lärarna ger i olika utsträckning
eleverna återkoppling kring studieresultat i relation till respektive elevs ambitioner och
mål. Mycket av återkopplingen sker enligt lärarna i den löpande undervisningen, men det
ges i intervjuer också exempel på att lärare har enskilda samtal med eleverna kring
studieresultat i förhållande till elevens mål.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att rektorn och lärare genom olika
åtgärder i viss utsträckning identifierar enskilda elevers behov av studie- och
yrkesvägledning. Det sker till exempel genom samtal och genom olika uppgifter som
eleverna arbetar med i undervisningen. Det finns också många inslag av studie- och
yrkesvägledning i samband med att eleverna ska genomföra sina APL-perioder så att
dessa ska utgå från respektive elevs behov.
Det saknas dock en bedömning av vilka kunskaper eleverna eventuellt behöver tillföras
för att kunna hantera frågor kring val av framtida studier och yrken.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov. 1 detta arbete bör rektorn till exempel jämföra bilden av
elevernas behov med hur mycket resurser som avsätts liksom i vilken mån
schemaläggning, lärarnas förutsättningar för planering och samverkan samt
insatser av studie- och yrkesvägledaren påverkar.
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3. Vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i
elevernas val
Inom detta område granskas i vilken utsträckning eleverna ges allsidiga kunskaper om
arbetsmarknaden som förmår vidga deras perspektiv och motverka begränsningar i
studie- och yrkesval utifrån föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund.'
Begreppet kulturell bakgrund kan förstås som föreställningar om kultur som påverkar
elevernas val samt den specifika situationen för elever med migrationsbakgrund.

Granskningen visar att det inte finns några konkreta mål uppsatta eller ett medvetet
organiserat arbete på skolenheten för att motverka begränsningar i elevernas studie- och
yrkesval utifrån kön och/eller kulturell bakgrund.
Detta beror enligt rektorn på att handelssektorn inte är traditionellt uppdelad i en manlig
respektive kvinnlig arbetsmarknad. Inte heller kulturell bakgrund har enligt vad rektorn
uppger inverkat på elevernas val varför frågan inte varit i fokus vid handels- och
administrationsprogrammet. I de val som eleverna gör inom programmet har inte heller,
enligt studie- och yrkesvägledaren och rektorn, identifierats något som föranlett
kompensatoriska insatser. Enligt rektorn hade frågan kommit upp om det upplevts som
ett bekymmer. Enligt studie- och yrkesvägledaren, lärare och rektorn finns inga konkreta
mål för eller någon särskild uppföljning av arbetet för att motverka eventuella
begränsningar i elevernas val utifrån kön, social och/eller kulturell bakgrund på handelsoch administrationsprogrammet. I intervjun med huvudmannens representanter
framkommer att huvudmannen arbetar för att vidga elevernas perspektiv bland annat
genom att om möjligt rekrytera lärare av det underrepresenterade könet vid
nyrekrytering inom de program där det finns en skev personalsammansättning utifrån
kön. Insatser har också gjorts för att presentera skolans program könsneutralt för
blivande elever och för att rekrytera fler flickor till teknikprogrammet. De intervjuade
lärarna uppger i intervju att det finns andra program där insatser görs för att motverka
begränsningar i elevernas val och nämner vård- och omsorgsprogrammet som exempel.
Elever uppger i intervju att lärarna inte behandlar dem olika utifrån kön, social och/eller
kulturell bakgrund och upplever att lärarna aktivt vänder sig till alla elever i sin
undervisning. Det, säger eleverna, att de uppfattar som att lärarna arbetar för att det inte
ska finnas begränsningar i enskilda elevers studie- och yrkesval utifrån kön, social eller
kulturell bakgrund. Lärarna har, enligt eleverna, pratat med dem om att det finns
skillnader mellan olika typer av handelsföretag när det gäller könsfördelningen bland de
anställda, men också diskuterat med eleverna att det finns möjlighet för dem att arbeta
inom alla typer av handelsföretag. Som exempel nämner eleverna att lärarna inte utgår
från att pojkar inte kan arbeta med smink och parfymer. Eleverna säger också att lärarna
inte tilldelar eleverna APL-platser utifrån om de är en pojke eller flicka utan utifrån
elevens kunskaper och intressen. Lärare ger också exempel på att de utmanat enskilda
elever att prova otraditionella val av arbetsplatser och arbetsuppgifter i samband med
fördelning av APL-platser. Lärare säger också i intervju att de i sin undervisning ger
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eleverna en så bred uppfattning om arbetsmarknaden inom handel och service som
möjligt. Ur ett generellt perspektiv har begränsningar i studie- och yrkesval utifrån kön,
social och/eller kulturell bakgrund behandlats vid olika tillfällen i undervisningen, enligt
de intervjuade. Bland annat berättar elever att de i ämnet samhällskunskap diskuterat
löneskillnader mellan konen.
Några särskilda satsningar för att säkerställa att lärarna har aktuell kunskap kring
begränsningar i studie- och yrkesval utifrån föreställningar om kön, social och/eller
kulturell bakgrund har inte genomförts för lärarna inom handels- och
administrationsprogrammet. Huvudmannen planerar, enligt de intervjuade
representanterna, att erbjuda lärarna kompetensutveckling kring normer och värden med
inriktning mot yrkesval. Huvudmannen har också som ambition att vidta åtgärder för att
öka elevernas generella valkompetens, men några konkreta insatser har inte beslutats.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att eleverna i viss omfattning ges
allsidiga kunskaper för att vidga deras perspektiv och motverka begränsningar i studieoch yrkesval utifrån föreställningar om kön, social och/eller kulturell bakgrund. Det finns
dock inga konkreta mål utformade för eller någon särskild uppföljning av arbetet för att
motverka eventuella begränsningar i elevernas val på handels- och
administrationsprogrammet.
Därmed saknas en aktuell bild av i vilken utsträckning eleverna ges tillräckligt allsidiga
kunskaper om arbetsmarknaden som förmår vidga deras perspektiv och motverka
begränsningar i studie- och yrkesval utifrån föreställningar om kön, social och kulturell
bakgrund.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver säkerställa att den vida studie- och yrkesvägledningen förmår
vidga elevernas perspektiv och motverka begränsar i elevernas framtida studieoch yrkesval som är beroende av kön, social och/eller kulturell bakgrund. I
arbetet bör rektorn sätta upp konkreta mål för att studie- och yrkesvägledningen
ska verka kompensatoriskt så att alla elever har samma möjligheter att välja
framtida studier och yrken utan begränsningar utifrån föreställningar om kön och
social eller kulturell bakgrund. Som en del i arbetet behöver rektorn följa upp att
lärarna har aktuell kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar
elevernas val och hur frågor som rör området kommer till uttryck i
undervisningen. Rektorn behöver också följa upp att arbetet ger avsedda
effekter.
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4. Huvudmannens ansvar
Inom detta område granskas i vilken utsträckning huvudmannen tar ansvar för att
rektor ges goda förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på
skolenheten. Bland annat hur huvudmannen konkretiserar vad de nationella målen för
studie- och yrkesvägledning innebär i den egna verksamheten. Vidare hur organisation
och resursfördelning, till exempel utifrån en kartläggning av behoven, säkerställer att
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses. 5
Granskningen visar att huvudmannen upprättat en plan för arbetet med studie- och
yrkesvägledning. I planen anges de nationella mål som styr verksamheten samt de rutiner
och aktiviteter som huvudmannen beslutat ska gälla. Av planen framgår vem/vilka som är
ansvariga för att aktiviteter genomförs. Huvudmannen har genom planen i viss mån
skapat rutiner för att planera och konkretisera studie- och yrkesvägledningen, framförallt
den snäva vägledningen som studie- och yrkesvägledarna ansvarar för. Lärarnas
medverkan i studie- och yrkesvägledningen nämns i några sammanhang som handlar om
att och hur lärare till exempel förväntas medverka i olika aktiviteter. Det gäller till
exempel studiebesök, besök och information av yrkesverksamma, arbetsförmedling samt
representanter för branscher och företag. Därutöver anges att eleverna som en studieoch yrkesorienterande aktivitet vid behov ska få möjlighet att skriva ansökan/CV. I
intervju med huvudmannens representanter framkommer att planen tagits fram utifrån
att det funnits ett behov av att utveckla verksamheten. Studie- och yrkesvägledaren
uppger i intervju att hen har som uppdrag att möjliggöra de insatser som planen anger
genom att bryta ner planen till faktiska aktiviteter. Av intervjuer med lärare framkommer
att alla lärare inte har kännedom om planen och därmed inte heller genom planen
kännedom om vilka uppdrag och aktiviteter som huvudmannen förväntar sig av lärarna
när det gäller planering och utveckling av studie- och yrkesvägledningen. Av den
verksamhetsredogörelse som Skolinspektionen tagit del av inför granskningen framgår att
planen för studie- och yrkesvägledning följs upp varje år. Av intervju med rektorn och
huvudmannen framgår att detta bland annat har gjorts genom att eleverna i en enkät
svarar på om sin syn på den studie- och yrkesvägledning de erhåller.
Av verksamhetsredogörelsen granskningen framgår vidare att huvudmannen beslutat att
det för varje gymnasialt yrkesprogram vid Alströnnergynnnasiet ska finnas ett programråd.
Programrådet för handels- och administrationsprogrammet är enligt flera av de
intervjuade väl representerat av branschen och är ett aktivt råd. I programrådets möten
medverkar också politiker ur nämnden och programrådens möten följs upp vid
utbildningsnämndens sammanträden. Huvudmannen har möjliggjort erfarenhetsutbyte
för rektorn och studie- och yrkesvägledaren som var för sig ingår i olika konstellationer av
nätverk för erfarenhetsutbyte kring studie- och yrkesvägledning såväl inom kommunen
som i samverkan med andra kommuner. Studie- och yrkesvägledaren ingår i ett nätverk
för studie- och yrkesvägledare i kommunen och det finns också nätverk för studie- och
yrkesvägledare inom Göteborgsregionen där kommunen är företrädd. Rektorn har bland
annat möjlighet att delta i möten med branschföreträdare inom handel i Göteborg.
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Alströmergymnasiet sektor 4 ska, liksom huvudmannens övriga verksamheter, i det
systematiska kvalitetsarbetet rapportera arbetet med studie- och yrkesvägledning. I den
redovisning som ges i "SKA-rapport 2017 sektor 4" redovisas tillgången till studie- och
yrkesvägledare och denna bedöms vara god. Någon redovisning eller värdering av hur
studie- och yrkesvägledningen har fungerat i undervisningen ges dock inte i SKArapporten. Det framkommer i intervjuer också att huvudmannen, utöver det som rektorn
rapporterar, gör egna analyser genom att använda sig av statistik, till exempel om elevers
val. I intervjun med huvudmannens representanter framkommer att huvudmannen har
som ambition att framöver utveckla uppföljningen av studie- och yrkesvägledningen,
bland annat genom att göra en årsplan som sedan följs upp inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
Granskningen visar vidare att eleverna vid handels- och administrationsprogrammet har
tillgång till en utbildad studie- och yrkesvägledare. Överlag bedömer samtliga intervjuade
att tillgången till studie- och yrkesvägledare är tillräcklig och att studie- och
yrkesvägledaren arbetar utefter de behov som man identifierar i verksamheten.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att huvudmannen till delar tar ansvar
för att rektorn ges goda förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på
skolenheten. Genom den plan som antagits har rutiner för arbetet med studie- och
yrkesvägledning skapats. Rutinerna tar i huvudsak upp de insatser och uppgifter som är
kopplade till den snäva vägledningen och genomförs av studie- och yrkesvägledaren, men
i planen nämns även vad lärare förväntas delta i eller göra. Den uppföljning som gjorts av
studie- och yrkesvägledningen har framförallt varit inriktad på det som studie- och
yrkesvägledaren genomför och i lägre grad på det arbete som lärarna utför. I flera fall
känner de intervjuade lärarna inte till planen eller huvudmannens arbete för att planera,
följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Huvudmannen behöver förtydliga sina rutiner för att planera, följa upp och
utveckla studie- och yrkesvägledningen avseende den vida vägledningen som
eleverna ges i undervisningen. larbetet bör bland annat ingå uppföljning och
analys av elevernas behov och hur det för närvarande tillgodoses, personalens
eventuella behov av kompetensutveckling liksom personalens kännedom om
huvudmannens plan för hur arbetet ska genomföras i verksamheten.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 15 augusti 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de fyra identifierade utvecklingsområdena som anges ovan
under rubrik Bedömning. Som stöd för redovisningen bör bifogade mall (bilaga 2)
användas.
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Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se, eller per post
till, Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr 400-2017:10219)1 de handlingar som sänds in.
På Skolinspektionens vägnar

X Roland Fallström
Beslutsfattare
Signerat av: Roland Fallström

X

Bo Jersenius

Föredragande
Signerat av: Bo Jersenius

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn-granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/SYV-pa-gymnasialayrkesprogram/
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Bilaga 1

Författningar och allmänna råd i
kvalitetsgranskningen Studie- och yrkesvägledning
på gymnasiala yrkesprogram
Skollagen (2010:800)
1 kap. 4 § 1-2 st skollagen
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. [...]
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. [...] En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. [...]
2 kap. 8 b § skollagen
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov.
2 kap. 29 § skollagen
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildningsoch yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska
ha tillgång till vägledning.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 278-279) anges att lärare, skolledare
och särskilt utbildade studie- och yrkesvägledningsfunktionärer har ett gemensamt
ansvar, men delvis olika roller, när det gäller information och vägledning till eleverna om
framtida studier och arbetsliv. En förutsättning för att eleverna ska kunna utnyttja den
stora frihet och de möjligheter till egna val som erbjuds är att de får en adekvat
information om utbildningsutbud och valmöjligheter, såväl utifrån sina intressen och
förutsättningar som i förhållande till arbetsmarknadens behov. Elevernas behov av
vägledning kommer säkerligen inte att bli mindre i framtiden än i dag. Sammantaget talar
detta för någon form av reglering av studie och yrkesvägledning även i den nya skollagen.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 659) anges vidare att kompetens för
studie- och yrkesvägledning främst finns hos personer som är anställda för denna
verksamhet. Även rektorer och lärare har dock ett visst ansvar att förmedla sådan
kunskap. Frågor om studie- och yrkesvägledning behandlas främst i läroplanerna.
Huvudmannen bestämmer själv om kompetensen ska ordnas genom att personal anställs
eller på något annat sätt.
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2 kap. 30 § skollagen
För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande
ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet.
Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och
yrkesvägledning för högst ett år i sänder.
2 kap. 34 § 1 st skollagen
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter
till kompetensutveckling. [...]
4 kap. 3 § skollagen
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
4 kap. 4 § skollagen
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare,
övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt
första och andra styckena.
4 kap. 5 § skollagen
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
4 kap. 6 § skollagen
Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.
4 kap. 7 § skollagen
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
/5 kap. 2 § 1 st skollagen
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. [...]
15 kap. 3 § skollagen
Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.
2011 års läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144)
2 Övergripande mål och riktlinjer
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I de övergripande målen anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever
bör ha utvecklat när de lämnar utbildningen. Målen anger inriktningen på utbildningen.
2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna
ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen
och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar
med arbetslivet om yrkesutbildningen.
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid
mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt
arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i
informationen till skolan och eleverna.
Mål
Skolans mål är att varje elev
• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering,
• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade
erfarenheter och kunskaper,
• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser
dessa kan ha,
• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och
• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling,
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed
förstår behovet av personlig utveckling i yrket.
Riktlinjer
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,
• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke,
• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund,
• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos
skolans personal och i samhället utanför skolan,
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra
inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås,
• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv, och
• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.
2.6 Rektorns ansvar
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Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom
givna ramar, ett särskilt ansvar för att [...]
• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna
får den ledning och stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd samt andra
stödåtgärder som de behöver, [...]
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att
dela med sig av sin kunskap samt att lära av varandra för att utveckla utbildningen,
• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett
sammanhang i sina studier,
• samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan
utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för
yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och
yrke, [...]
• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen, [...]
Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2013:180)
1. Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning
Huvudmannen bör
• konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär
för den egna verksamheten, samt
• vid beslut om organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas
behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses.

Rektorn bör
• se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla
studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov
av vägledning,
• tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledning är fördelat mellan
studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för
samarbetet mellan dem,
• se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen
under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studie- och yrkesval, samt
• se till att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal.

2. Personal och kompetens
Huvudmannen bör
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• inför resursfördelningen ta reda på vilken kompetens som finns och vilken
kompetens som behövs för att tillgodose elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning.
Huvudmannen och rektorn bör
• se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs för
att kunna stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning.

Rektorn bör
• med utgångspunkt i en kartläggning av elevernas behov av studie- och yrkesvägledning
se till att verksamheten kan tillhandahålla den kompetens som krävs för att tillgodose
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning,
• med utgångspunkt i elevernas behov av vägledning, fortlöpande kartlägga
och analysera kompetensutvecklingsbehovet för personal som arbetar med
studie- och yrkesvägledning, samt
• se till att personalen på skolan har kunskaper om och förståelse för hur kön samt social
och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval samt att de har kunskaper
om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.

3. Undervisning och samverkan — skola, utbildning och arbetsliv
Rektorn bör
• organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att
ställas inför olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet
och utbildningsväsendet i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla
kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval,
• ha ett övergripande ansvar för att elevernas arbetslivskontakter bidrar till
att deras studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller
kulturell bakgrund, samt
• planera för att varje elev i gymnasiesärskolan får det stöd han eller hon behöver
i övergången till arbetslivet.

Lärare bör i undervisningen
• ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet
kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras
framtida studie- och yrkesval,
• utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön,
kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och
yrkesval, samt
• ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet
fungerar.

Lärare och studie- och yrkesvägledare bör
• ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier
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och yrken.

Studie- och yrkesvägledaren bör
• bidra med sådana specialistkunskaper som kan ha betydelse för elevernas
studie- och yrkesval.

4. Information inför val av studier och yrken

Kommunen bör
• säkerställa att kommunens medborgare informeras om sina möjligheter till
utbildning.

Rektorn bör
• se till att det finns strategier för att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig
information om studier och yrken.

Studie- och yrkesvägledaren och läraren bör
• ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information
om studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de
själva har för sina studie- och yrkesval, samt
• se till att eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav
och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.

Studie- och yrkesvägledaren bör
• se till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk,
tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de behöver den,
• se till att varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan får information om de kurser och utbildningar som finns inom
gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan och om vilka val som kan
ha betydelse för vidare studier,
• se till att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får information
om valmöjligheter i form av inriktningar, kurser och yrkesutgångar
samt om vilka konsekvenser ett byte av studieinriktning och kurser medför,
• se till att eleverna i gymnasieskolan får information om vidare studier och
om vilka val som kan ha betydelse för dessa, samt
• se till att eleverna inom och sökande till vuxenutbildningen får tillgång till
information om de kurser och utbildningar som de kan behöva för att nå
sina studiemål.

5. Vägledningssanntalet

Rektorn bör
• organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna erbjuds vägledningssamtal
som utgår från varje elevs behov och stödjer dennes studie och
yrkesvalsprocess.
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Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och
genomförs så att de
• vidgar elevens perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar
och yrken,
• utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön
samt utifrån social och kulturell bakgrund,
• ger eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika
faktorer som har betydelse för studie- och yrkesvalet, samt
• ger den individuella studieplanen en central roll i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och inom vuxenutbildningen.

I anslutning till de allmänna råd som anges ovan har Skolverket också skrivit kommentarer
som använts i granskningen.'

Skolverket (2013) Arbete med studie- och yrkesvägledning. Skolverkets
publikationsservice, andra tryckningen, Stockholm 2017

6
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Bilaga 2
Mall för huvudmannens redovisning till Skolinspektionen
Utvecklingsområde 1: Rektorn behöver se till att det finns en tydlig
arbetsfördelning mellan berörda yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och
yrkesvägledningen. Rektorn behöver också se till att arbetsfördelningen är känd av
personalen
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 2: Rektorn behöver säkerställa att studie- och
yrkesvägledningen är anpassad efter elevernas behov. I detta arbete bör rektorn till
exempel jämföra bilden av elevernas behov med hur mycket resurser som avsätts
liksom i vilken mån schemaläggning, lärarnas förutsättningar för planering och
samverkan samt insatser av studie- och yrkesvägledaren påverkar.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Utvecklingsområde 3: Rektorn behöver säkerställa att den vida studie- och
yrkesvägledningen förmår vidga elevernas perspektiv och motverka begransar i
elevernas framtida studie- och yrkesval som är beroende av kön, social och/eller
kulturell bakgrund. I arbetet bör rektorn sätta upp konkreta mål för att studie- och
yrkesvägledningen ska verka kompensatoriskt så att alla elever har samma
möjligheter att välja framtida studier och yrken utan begränsningar utifrån
föreställningar om kön och social eller kulturell bakgrund. Som en del i arbetet
behöver rektorn följa upp att lärarna har aktuell kunskap om faktorer och
föreställningar som påverkar elevernas val och hur frågor som rör området kommer
till uttryck i undervisningen. Rektorn behöver också följa upp att arbetet ger
avsedda effekter.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 4: Huvudmannen behöver förtydliga sina rutiner för att planera,
följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen avseende den vida
vägledningen som eleverna ges i undervisningen. I arbetet bör bland annat ingå
uppföljning och analys av elevernas behov och hur det för närvarande tillgodoses,
personalens eventuella behov av kompetensutveckling liksom personalens
kännedom om huvudmannens plan för hur arbetet ska genomföras i verksamheten.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram. Syftet
är att granska huruvida eleverna får en studie- och yrkesvägledning som utgår från deras
behov och förmår vidga deras perspektiv på sin studie- och yrkesvalsprocess.
De övergripande frågeställningarna är:
/.

/ vilken utsträckning tar rektor och personal ansvar för att studie- och
yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat inom den ordinarie
undervisningen?

2.

I vilken utsträckning utgår studie- och yrkesvägledningen från elevernas behov för
att bilda en helhet för eleven och stödja dennes studie- och yrkesvalsprocess?

3. I vilken utsträckning ges eleverna allsidiga kunskaper om arbetsmarknaden som
förmår vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i studie- och
yrkesval utifrån föreställningar om kön och social eller kulturell bakgrund?
4.

I vilken utsträckning tar huvudmannen ansvar för att rektor ges goda
förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på skolenheten?

Granskningen genomförs i 29 utvalda verksamheter och i urvalet ingår såväl enskilda som
kommunala huvudmän. Alströmergymnasiet sektor 3 i Alingsås kommun, ingår i denna
granskning. När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade
resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.
Skolinspektionen besökte Alströmergymnasiet sektor 3 den 25 och 26 oktober 2018. Det
program som granskades var vård- och omsorgsprogrammet. Besöket genomfördes av
Mikaeil Yousefi och Bo Jersenius. Intervjuer med elever i årskurs 2, lärare, studie- och
yrkesvägledare, rektor samt representanter för huvudmannen har genomförts.
På Alströmergymnasiet som helhet finns tolv nationella program samt
introduktionsprogram. På Alströmergymnasiet studerar totalt 1168 elever. Det finns två
utbildade studie- och yrkesvägledare som omräknat till heltidstjänster arbetar
180 procent. Studie- och yrkesvägledarna är anställda på utbildningsförvaltningen och har
gymnasiechefen som närmaste chef. Vård- och omsorgsprogrammet ingår i sektor 3 som
är en av fem sektorer vid Alströmergymnasiet. I sektor 3 finns ytterligare tre nationella
program. Sektorn leds av en rektor. Vid vård- och omsorgsprogrammet studerar
45 elever, varav 34 flickor och 11 pojkar. Fyra lärare undervisar på programmet.
I detta beslut ger Skolinspektionen sin bedömning av arbetet med studie- och
yrkesvägledningen på den granskade skolenheten samt de utvecklingsområden som
Skolinspektionen har identifierat inom ramen för granskningens fyra frågeställningar. I
bilaga 1 redogörs för de författningar och allmänna råd som ligger till grund för
granskningen.
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Skolinspektionens bedömning
1. Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
Inom detta område granskas i vilken utsträckning rektor och personal tar ansvar för att
studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat inom den ordinarie
undervisningen.' Bland annat om det finns en tydliggjord arbetsfördelning, att former
för samverkan finns, att arbetet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och att
behov av kompetensutveckling tillgodoses. Vidare granskas om undervisningen
planeras och genomförs så att studie- och yrkesvägledningen ger eleverna
förutsättningar att göra välgrundade studie- och yrkesval.

Granskningen visar att rektorn inte tydliggjort arbetsfördelningen för arbetet med studieoch yrkesvägledningen så att det är känt vilka arbetsuppgifter som ligger på lärare
respektive studie- och yrkesvägledare gällande den vida studie- och yrkesvägledningen.'
Lärarna uppger i intervju att de inte känner till hur rektorn organiserat studie- och
yrkesvägledningen med utgångspunkt i vem som ansvarar för den vida vägledningen och
lärarna säger att arbetet inte är tillräckligt strukturerat. Lärarna har dock uppfattat att
studie- och yrkesvägledaren har hand om den snäva vägledningen och att den vida studieoch yrkesvägledning ingår i deras ansvar som lärare. Den plan för studie- och
yrkesvägledning som huvudmannen har upprättat tar enligt studie- och yrkesvägledaren
framförallt sikte på den snäva vägledningen och är inte känd av alla lärare som
Skolinspektionen intervjuat. Det framgår också av intervjuer med lärare och studie- och
yrkesvägledare att studie- och yrkesvägledaren inte är involverad i den vida studie- och
yrkesvägledningen.
Rektorn har till viss del organiserat verksamheten så att förutsättningar finns för
samverkan både internt och externt, vilket framgår av intervjuer med rektorn, lärare och
studie- och yrkesvägledaren. Vad gäller extern samverkan finns vid Alströnnergymnasiet
ett lokalt programråd för vård- och omsorgsprogrammet och ett samarbete med Vårdoch omsorgscollege vilket ger goda förutsättningar för samverkan med externa aktörer.
Dessutom sker samverkan med externa aktörer regelbundet inom ramen för
undervisningen, dels genom studiebesök och dels genom besök av externa föreläsare.
Som exempel framkommer i intervjuer att eleverna får göra studiebesök på olika
vårdinrättningar, att räddningstjänsten vid besök på skolan föreläser för eleverna och att
en fackförening informerar eleverna om rättigheter och skyldigheter vid olika
anställningsformer. Beträffande intern samverkan uppger dock rektorn att samverkan

1 I bilaga 1 redogörs kortfattat för Författningar och allmänna råd som ligger till grund för denna
kvalitetsgranskning.
2

Med begreppet vid studie- och yrkesvägledning avses all den verksamhet som bidrar till att ge elever

kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Studie- och
yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form
av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer Arbete
med studie- och yrkesvägledning. Skolverkets publikationsservice, andra tryckningen, Stockholm 2017, s. 9

2

Sida 192 av 220

mellan lärare och studie- och yrkesvägledaren behöver utvecklas. Rektorn säger att
kontakten mellan lärare och studie- och yrkesvägledaren sker framförallt på förekommen
anledning. Enligt lärarna handlar det då främst om elevers behov av enskilda
vagledningssamtal och organisatoriska frågor som elevers byte av program eller kurs.
Rektorn har schemalagt mentorstiden, så att eleverna är tillgängliga för bland annat
gemensam studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren har vid några sådana
tillfällen informerat eleverna om högskolestudier.
Studie- och yrkesvägledaren används inte som en resurs i lärarnas kompetensutveckling.
Detta framkommer vid intervjuer med rektorn och personal. Lärare uppger i intervju att
de inte heller på annat sätt har tagit del av någon kompetensutveckling som inriktats mot
att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Vad gäller rektorns möjlighet
att identifiera behovet av kompetensutveckling av personal som arbetar med studie- och
yrkesvägledning uppger rektorn att frågan om kompetensutveckling tas upp vid
medarbetarsamtal.
Vad gäller uppföljning av studie- och yrkesvägledningen har inte lärare och studie- och
yrkesvägledaren deltagit i någon uppföljning av studie- och yrkesvägledningen. 1 den
rapport över sektorns systematiska kvalitetsarbete för år 2017 som Skolinspektionen tagit
del av inför granskningen finns bland annat en beskrivning av tillgången till studie- och
yrkesvägledare inom rektorns ansvarsområde samt en kort beskrivning av vilka
informationsinsatser som studie- och yrkesvägledaren ansvarar för. I rapporten saknas
dock en uppföljning och analys av resultat beträffande hur studie- och yrkesvägledningen
bedrivs inom ramen för undervisningen.
Granskningen visar att det finns vissa inslag av studie- och yrkesvägledning i
undervisningen. Elever berättar i intervjuer om att de i undervisningen pratat om
yrkesutgångar och vad eleverna kan arbeta med. Enligt eleverna har dock fokus hittills
varit framförallt på att arbeta inom äldrevården. Eleverna säger att det är i framförallt
yrkesämnen de fått veta hur olika moment i undervisningen är tillämpbara ute på en
arbetsplats. Elever säger att de under någon lektion pratat om syftet med att läsa
högskoleförberedande kurser och att de hade önskat få veta mer om framtida
utbildningsvägar. Av intervju med elever framgår också att det inte alltid är tydligt för
eleverna när de ges studie- och yrkesvägledning i undervisningen, vilket lärarna bekräftar
i intervju. Lärarna och eleverna ger dock flera exempel på när eleverna får studie- och
yrkesvägledning. Det kan gälla ergonomiaspekter inom ämnet idrott eller kring fackspråk
med koppling till framtida arbetsplatser inom ämnena engelska och svenska. Elever och
lärare ger också flera exempel på studiebesök och tillfällen i undervisningen, bland annat
inför och under arbetsplatsförlagt lärande (APL), då eleverna får ta del av
yrkesverksammas erfarenheter inom vård eller räddningstjänst. I de genomförda
intervjuerna framkommer dock få exempel på att eleverna i undervisningen ges
kunskaper om utbildningssystemet och utbildningsvägar efter gymnasiestudierna.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att rektorn och personal vid vård- och
omsorgsprogrammet vid Alströmergymnasiet sektor 3 till delar tar ansvar för att studieoch yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i den ordinarie undervisningen.
Någon arbetsfördelning som klargör hur den vida studie- och yrkesvägledningen ska
genomföras på vård- och omsorgsprogrammet finns dock inte. Det finns inte heller någon
samverkan mellan lärare och studie- och yrkesvägledaren kring studie- och
yrkesvägledningen i undervisningen. Eftersom studie- och yrkesvägledningen inte heller
följs upp på ett systematiskt sätt kan inte rektorn identifiera vilka behov av
kompetensutveckling som kan finnas och inte heller ifall den samverkan som finns internt
och externt bidrar i tillräcklig utsträckning till att vidga elevernas perspektiv kring framtida
3
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studie- och yrkesval. Det innebär att det finns risk att elever går miste om kunskaper och
färdigheter för att fatta de beslut om framtida studie- och yrkesval som en komplex och
föränderlig arbetsmarknad kräver.

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver se till att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan berörda
yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och yrkesvägledningen. Rektorn
behöver också se till att arbetsfördelningen är känd av personalen.

2. Anpassning av studie- och yrkesvägledningen efter
elevernas behov
Inom detta område granskas i vilken utsträckning den vida studie- och
yrkesvägledningen utgår från elevernas behov och hur den anpassas för att stödja
elevernas studie- och yrkesvalsprocess och skapa en helhet för eleverna.' Bland annat
om det på skolan finns en bild av elevernas behov av kunskap och av att kunna
reflektera kring sin egen utveckling i förhållande till sina framtidsmål. Vidare granskas
hur denna bild ligger till grund för skolans arbete inom området.

Granskningen visar att rektorn och lärare i huvudsak har en bild av elevernas
studiesituation och deras framtidsplaner, men denna relateras inte till elevernas behov av
studie- och yrkesvägledning.
Rektorn uppger i intervju att eleverna får redovisa för sina mentorer varför de valt att läsa
på vård- och omsorgsprogrammet samt vilka mål och ambitioner de har med sina studier i
samband med att de börjar år 1. Enligt rektorn ger detta mentorerna en bra bild av
elevernas framtidsplaner som mentorerna delar med sig av till övriga lärare i arbetslaget
samt till rektorn. Även lärare uppger att rektorn får information om enskilda elevers
behov av studie- och yrkesvägledning genom kontakt med programansvarig och studieoch yrkesvägledare. Som exempel på en åtgärd för att möta elevers behov uppger rektorn
att eleverna ges möjlighet att läsa Historia 1 som utökad kurs under förutsättning att
varje enskild elev som har ett sådant önskemål klarat studierna i övrigt.
Granskningen visar vidare att studie- och yrkesvägledaren inte vet hur rektorn anpassar
studie- och yrkesvägledningen utifrån elevernas behov. Studie- och yrkesvägledaren tror
att rektorn får information och fattar nödvändiga beslut utifrån samtal med lärare och
programansvariga. Enligt studie- och yrkesvägledaren är det mentorerna som har en
överblick över elevernas behov och mål och det är mentorns ansvar att signalera till
studie- och yrkesvägledaren om en elev är i behov av vägledning.
Granskningen visar att lärarna till viss del anpassar studie- och yrkesvägledningen efter
elevernas behov genom att på olika sätt informera eleverna om yrken inom vården som
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eleverna kan arbeta inom. De intervjuade eleverna uppfattar dock inte att studie- och
yrkesvägledningen är anpassad efter deras behov eftersom flera elever har andra mål än
arbete inom vården efter avslutad gymnasieskola. Lärare uppger i intervju att eleverna
genom studiebesök och APL men också genom undervisningen får mycket vägledning
kring vad det innebär att få en yrkesexamen och bli undersköterska. Bland annat
förekommer det ofta att lärare berättar om sina erfarenheter från arbete inom vården
vilket även eleverna bekräftar. Dock uppger elever i intervju att den studie- och
yrkesvägledning de får genom undervisningen är för snävt inriktat på vården, framförallt
på arbete inom hemtjänst och äldreomsorg. Elever uppger att lärarna inte frågar dem vad
de vill bli eller göra efter sin gymnasieutbildning utan att de uppfattar att lärarna antar att
alla elever vill bli undersköterska och arbeta inom vården. Elever säger att det finns lärare
som pratar om att det finns olika yrken men att lärarna inte säger vilka yrken.
Utvecklingssamtalen handlar om hur eleverna trivs i skolan och hur de ligger
betygsmässigt i olika ämnen, men att lärarna inte tar reda på vilka mål och ambitioner vi
har, säger eleverna. En elev berättar till exempel att hen vill bli socionom men att hen
inte får vägledning i vad som behövs för att nå dit. Eleverna säger att som elev kan man få
mer vägledning och information, till exempel, om vikten av att läsa högskoleförberedande
kurser men det bygger på att man som elev tar initiativ och ställer rätt frågor. Enligt
eleverna har den studie- och yrkesvägledning som eleverna fått inte tillgodosett alla
elevers behov av vägledning. Eleverna säger att de i stort sett fått samma information
från studie- och yrkesvägledaren som från sina lärare.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att rektorn och lärarna i viss
utsträckning identifierat och har en bild av elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning. Utifrån detta ges eleverna studie- och yrkesvägledning men denna
vägledning är inte fullt ut anpassad så att den bildar en helhet för eleverna och stödjer
dem i deras studie- och yrkesval. När den studie- och yrkesvägledning som ges inte har
anpassats efter elevernas behov och lärarna därmed inte har en tydlig bild av behoven
kan svårigheter uppstå för elever i samband med val av framtida studier eller yrken.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov. 1 detta arbete bör rektorn till exempel se till att lärare i större
utsträckning tar reda på vilka ambitioner och framtidsmål eleverna har samt att
samverkan mellan lärare och studie- och yrkesvägledare utvecklas.
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3. Vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i
elevers val
Inom detta område granskas i vilken utsträckning eleverna ges allsidiga kunskaper om
arbetsmarknaden som förmår vidga deras perspektiv och motverka begränsningar i
studie- och yrkesval utifrån föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund.'
Begreppet kulturell bakgrund kan förstås som föreställningar om kultur som påverkar
elevernas val samt den specifika situationen för elever med migrationsbakgrund.

Granskningen visar att det inte finns några konkreta mål uppsatta eller ett medvetet
organiserat arbete på skolenheten för att motverka begränsningar i elevernas studie- och
yrkesval utifrån kön, social och/eller kulturell bakgrund. Huvudmannen arbetar för att
vidga elevernas perspektiv bland annat genom att, om möjligt, rekrytera lärare av det
underrepresenterade könet vid nyrekrytering inom de program där det finns en skev
personalsammansättning utifrån kön. Insatser har också gjorts för att presentera skolans
program könsneutralt för blivande elever och för att rekrytera fler pojkar till vård- och
omsorgsprogrammet, enligt rektorn och lärare. Rektorn säger i intervju att frågan om
elevernas könsfördelning inom programmet har diskuterats, bland annat inom Vård- och
omsorgscollege, men att det inte bedrivs något aktivt arbete mer än att personalen
försöker rekrytera fler pojkar till programmet. Rektorn säger att alla elever får
information om de olika inriktningarna på programmet. Enligt rektorn är elevernas val av
akutsjukvård kontra funktionshinder snarare beroende på vilken status respektive
inriktning fått bland eleverna.
Rektorn uppger att hen inte tror att alla lärare har aktuell kunskap om hur kön, social
och/eller kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval. Enligt rektorn
behöver alla på skolan få mer kompetensutveckling inom detta område.
Granskningen visar att eleverna ges möjlighet att i undervisningen diskutera
föreställningar och normer i samhället utifrån ett likabehandlingsperspektiv men detta
behöver förtydligas för eleverna. Lärarna ger i intervju flera exempel på
undervisningsmoment där elever fått möjlighet att diskutera och reflektera över
fördomar, föreställningar, normer, etik och värderingar. Till exempel berättar lärarna att
eleverna fått se dokumentärer som behandlar status- och löneskillnader utifrån kön,
etnicitet och sexuell läggning. Eleverna säger dock att de inte har fått frågor eller
diskuterat hur kön, social och/eller kulturell bakgrund påverkar individens val eller om
vad som ligger bakom de val av ämnen och kurser som eleverna gjort. Eleverna säger att
de i undervisningen pratat om och konstaterat att det finns status- och löneskillnader
mellan olika yrken i allmänhet. Eleverna säger att de inte har pratat om varför det är så
många kvinnor som arbetar inom vården, däremot har de pratat mycket om bemötande
och att vårdtagare kan ha olika inställning till att ta emot vård från någon som är ung eller
har ett visst kön.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att eleverna ges kunskaper för att vidga
deras perspektiv och motverka begränsningar i studie- och yrkesval utifrån föreställningar
om kön, social och/eller kulturell bakgrund. Det finns dock inga konkreta mål utformade
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för eller någon särskild uppföljning av arbetet för att motverka eventuella begränsningar i
elevernas val på vård- och omsorgsprogrammet. Därmed saknas en aktuell bild av i vilken
utsträckning eleverna ges tillräckligt allsidiga kunskaper om arbetsmarknaden som förmår
vidga deras perspektiv och motverka begränsningar i studie- och yrkesval utifrån
föreställningar om kön, social och kulturell bakgrund.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Rektorn behöver säkerställa att den vida studie- och yrkesvägledningen förmår
vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i elevernas framtida
studie- och yrkesval som är beroende av kön, social och/eller kulturell bakgrund. 1
arbetet bör rektorn sätta upp konkreta mål för att studie- och yrkesvägledningen
ska verka kompensatoriskt så att alla elever har samma möjligheter att välja
framtida studier och yrken utan begränsningar utifrån föreställningar om kön och
social eller kulturell bakgrund. Som en del i arbetet behöver rektorn följa upp att
lärarna har aktuell kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar
elevernas val och hur frågor som rör området kommer till uttryck i
undervisningen. Rektorn behöver också följa upp att arbetet ger avsedda
effekter.

4. Huvudmannens ansvar
Inom detta område granskas i vilken utsträckning huvudmannen tar ansvar för att
rektor ges goda förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på
skolenheten. Bland annat hur huvudmannen konkretiserar vad de nationella målen för
studie- och yrkesvägledning innebär i den egna verksamheten. Vidare hur organisation
och resursfördelning, till exempel utifrån en kartläggning av behoven, säkerställer att
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses.'
Granskningen visar att huvudmannen upprättat en plan för arbetet med studie- och
yrkesvägledning. I planen anges de nationella mål som styr verksamheten samt de rutiner
och aktiviteter som huvudmannen beslutat ska gälla. Av planen framgår vem/vilka som är
ansvariga för att aktiviteter genomförs. Huvudmannen har genom planen i viss mån
skapat rutiner för att planera och konkretisera studie- och yrkesvägledningen, framförallt
den snäva vägledningen som studie- och yrkesvägledarna ansvarar för. Lärarnas
medverkan i studie- och yrkesvägledningen nämns i några sammanhang som handlar om
att och hur lärare till exempel förväntas medverka i olika aktiviteter. Det gäller till
exempel studiebesök, besök och information av yrkesverksamma, arbetsförmedling samt
representanter för branscher och företag. Därutöver anges att eleverna som en studieoch yrkesorienterande aktivitet vid behov ska få möjlighet att skriva ansökan/CV. 1
intervju med huvudmannens representanter framkommer att planen tagits fram utifrån
att det funnits ett behov av att utveckla verksamheten. Studie- och yrkesvägledaren
uppger i intervju att hen har som uppdrag att möjliggöra de insatser som planen anger
genom att bryta ner planen till faktiska aktiviteter. Av intervjuer med lärare framkommer
dock att alla lärare inte har kännedom om planen och därmed inte heller genom planen
kännedom om vilka uppdrag och aktiviteter som huvudmannen förväntar sig av lärarna
när det gäller planering och utveckling av studie- och yrkesvägledningen. Av den
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verksamhetsredogörelse som Skolinspektionen tagit del av inför granskningen framgår att
planen för studie- och yrkesvägledning följs upp varje år. Av intervju med rektorn och
huvudmannen framgår att detta bland annat har gjorts genom att eleverna i en enkät
svarar på om sin syn på den studie- och yrkesvägledning de erhåller.
Av verksamhetsredogörelsen framgår vidare att huvudmannen beslutat att det för varje
gymnasialt yrkesprogram vid Alströmergymnasiet ska finnas ett programråd.
Programrådens möten följs upp vid utbildningsnämndens sammanträden. Vård- och
omsorgsprogrammet ingår i Vård- och omsorgscollege och det framgår av intervjuer att
samverkan med branschen fungerar bra. Inom Vård- och omsorgscollege har rektorn,
lärare och verksamhetsrepresentanter anpassat innehållet i vårdkurserna i enlighet med
verksamheternas behov. Detta i syfte att lärarna skall öka sin kunskap för att kunna vikta
innehållet i kurserna så detta blir relevant för verksamheterna. Huvudmannen har även
möjliggjort erfarenhetsutbyte för rektorn och studie- och yrkesvägledaren som var för sig
ingår i olika konstellationer av nätverk för erfarenhetsutbyte kring studie- och
yrkesvägledning såväl inom kommunen som i samverkan med andra kommuner. Studieoch yrkesvägledaren ingår i ett nätverk för studie- och yrkesvägledare i kommunen och
det finns också nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Göteborgsregionen där
kommunen är företrädd.
Alströmergymnasiet sektor 3 ska, liksom huvudmannens övriga verksamheter, i det
systematiska kvalitetsarbetet rapportera arbetet med studie- och yrkesvägledning. Iden
redovisning som ges i "SKA-rapport 2017 sektor 3" redovisas tillgången till studie- och
yrkesvägledare och denna bedöms vara god. Någon redovisning eller värdering av hur
studie- och yrkesvägledningen har fungerat i undervisningen ges dock inte i SKArapporten. Det framkommer i intervjuer också att huvudmannen, utöver det som rektorn
rapporterar, gör egna analyser genom att använda sig av statistik, till exempel om elevers
val. 1 intervjun med huvudmannens representanter framkommer att huvudmannen har
som ambition att framöver utveckla uppföljningen av studie- och yrkesvägledningen,
bland annat genom att göra en årsplan som sedan följs upp inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet.
Granskningen visar vidare att eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet har tillgång till
en utbildad studie- och yrkesvägledare. Överlag bedömer samtliga intervjuade att
tillgången till studie- och yrkesvägledare är tillräcklig och att studie- och yrkesvägledaren
arbetar utefter de behov som man identifierar i verksamheten.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att huvudmannen till delar tar ansvar
för att rektorn ges goda förutsättningar för arbetet med studie- och yrkesvägledning på
skolenheten. Genom den plan som antagits har rutiner för arbetet med studie- och
yrkesvägledning skapats. Rutinerna tar i huvudsak upp de insatser och uppgifter som är
kopplade till den snäva vägledningen och genomförs av studie- och yrkesvägledaren, men
i planen nämns även vad lärare förväntas delta i eller göra. Den uppföljning som gjorts av
studie- och yrkesvägledningen har framförallt varit inriktad på det som studie- och
yrkesvägledaren genomför och i lägre grad på det arbete som lärarna utför. I flera fall
känner de intervjuade lärarna inte till planen eller huvudmannens arbete för att planera,
följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen därför att ett arbete i
första hand behöver inledas inom följande utvecklingsområde:
•

Huvudmannen behöver förtydliga sina rutiner för att planera, följa upp och
utveckla studie- och yrkesvägledningen avseende den vida vägledningen som
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eleverna ges i undervisningen. 1 arbetet bör bland annat ingå uppföljning och
analys av elevernas behov och hur det för närvarande tillgodoses, personalens
eventuella behov av kompetensutveckling liksom personalens kännedom om
huvudmannens plan for hur arbetet ska genomföras i verksamheten.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 15 augusti 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de fyra identifierade utvecklingsområdena som anges ovan
under rubrik Bedömning. Som stöd för redovisningen bör bifogade mall (bilaga 2)
användas.
Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se, eller per post
till, Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr 400-2017:10219) i de handlingar som sänds in.

På Skolinspektionens vägnar

X Roland Fallström
Beslutsfattare
Signerat av: Roland Fallström

X Mikaeil Yousefi
Föredragande
Signerat av: Mikaeil Yousefi

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn—
granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/SYV-pa-gymnasialayrkesprogram/
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Bilaga 1

Författningar och allmänna råd i
kvalitetsgranskningen Studie- och yrkesvägledning
på gymnasiala yrkesprogram
Skollagen (2010:800)

1 kap. 4 § 1-2 st skollagen
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att
lära. [...]
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. [...] En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. [...]
2 kap. 8 b § skollagen
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
2 kap. 29 § skollagen
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet
kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 278-279) anges att lärare, skolledare
och särskilt utbildade studie- och yrkesvägledningsfunktionärer har ett gemensamt ansvar, men
delvis olika roller, när det gäller information och vägledning till eleverna om framtida studier och
arbetsliv. En förutsättning för att eleverna ska kunna utnyttja den stora frihet och de möjligheter
till egna val som erbjuds är att de får en adekvat information om utbildningsutbud och
valmöjligheter, såväl utifrån sina intressen och förutsättningar som i förhållande till
arbetsmarknadens behov. Elevernas behov av vägledning kommer säkerligen inte att bli mindre i
framtiden än i dag. Sammantaget talar detta för någon form av reglering av studie och
yrkesvägledning även i den nya skollagen.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 659) anges vidare att kompetens för studie- och
yrkesvägledning främst finns hos personer som är anställda för denna verksamhet. Även rektorer
och lärare har dock ett visst ansvar att förmedla sådan kunskap. Frågor om studie- och
yrkesvägledning behandlas främst i läroplanerna. Huvudmannen bestämmer själv om
kompetensen ska ordnas genom att personal anställs eller på något annat sätt.
2 kap. 30 § skollagen
För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande ha en
utbildning avsedd för sådan verksamhet.
Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning för
högst ett år i sänder.
2 kap. 34 § 1 st skollagen
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till
kompetensutveckling. [...]
4 kap. 3 § skollagen
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
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4 kap. 4 § skollagen
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare,
övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt
första och andra styckena.
4 kap. 5 § skollagen
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
4 kap. 6 § skollagen
Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.
4 kap. 7 § skollagen
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
15 kap. 2 § 1 st skollagen
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. [...]
/5 kap. 3 § skollagen
Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.
2011 års läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144)
2 Övergripande mål och riktlinjer
I de övergripande målen anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever
bör ha utvecklat när de lämnar utbildningen. Målen anger inriktningen på utbildningen.
2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna
ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen
och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar
med arbetslivet om yrkesutbildningen.
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid
mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt
arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i
informationen till skolan och eleverna.
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Mål
Skolans mål är att varje elev
• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering,
• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade
erfarenheter och kunskaper,
• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser
dessa kan ha,
• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och
• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling,
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed
förstår behovet av personlig utveckling i yrket.
Riktlinjer
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,
• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke,
• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund,
• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos
skolans personal och i samhället utanför skolan,
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra
inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås,
• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv, och
• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.
2.6 Rektorns ansvar
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom
givna ramar, ett särskilt ansvar för att [...J
• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna
får den ledning och stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd samt andra
stödåtgärder som de behöver, [...]
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att
dela med sig av sin kunskap samt att lära av varandra för att utveckla utbildningen,
• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett
sammanhang i sina studier,
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• samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan
utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för
yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och
yrke, [...]
• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen, [...]
Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2013:180)
1. Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning
Huvudmannen bör
• konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär
för den egna verksamheten, samt
• vid beslut om organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas
behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses.
Rektorn bör
• se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla
studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov
av vägledning,
• tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledning är fördelat mellan
studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för
samarbetet mellan dem,
• se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen
under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studie- och yrkesval, samt
• se till att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal.

2. Personal och kompetens
Huvudmannen bör
• inför resursfördelningen ta reda på vilken kompetens som finns och vilken
kompetens som behövs för att tillgodose elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning.
Huvudmannen och rektorn bör
• se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs för
att kunna stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning.

Rektorn bör
• med utgångspunkt i en kartläggning av elevernas behov av studie- och yrkesvägledning
se till att verksamheten kan tillhandahålla den kompetens som krävs för att tillgodose
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning,
• med utgångspunkt i elevernas behov av vägledning, fortlöpande kartlägga
och analysera kompetensutvecklingsbehovet för personal som arbetar med
studie- och yrkesvägledning, samt
• se till att personalen på skolan har kunskaper om och förståelse för hur kön samt social
och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval samt att de har kunskaper
om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.
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3. Undervisning och samverkan — skola, utbildning och arbetsliv
Rektorn bör
• organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att
ställas inför olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet
och utbildningsväsendet i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla
kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval,
• ha ett övergripande ansvar för att elevernas arbetslivskontakter bidrar till
att deras studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller
kulturell bakgrund, samt
• planera för att varje elev i gymnasiesärskolan får det stöd han eller hon behöver
i övergången till arbetslivet.
Lärare bör i undervisningen
• ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet
kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras
framtida studie- och yrkesval,
• utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön,
kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och
yrkesval, samt
• ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet
fungerar.
Lärare och studie- och yrkesvägledare bör
• ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och
yrken.
Studie- och yrkesvägledaren bör
• bidra med sådana specialistkunskaper som kan ha betydelse för elevernas
studie- och yrkesval.
4. Information inför val av studier och yrken
Kommunen bör
• säkerställa att kommunens medborgare informeras om sina möjligheter till
utbildning.

Rektorn bör
• se till att det finns strategier för att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig
information om studier och yrken.
Studie- och yrkesvägledaren och läraren bör
• ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information
om studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de
själva har för sina studie- och yrkesval, samt
• se till att eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav
och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
Studie- och yrkesvägledaren bör
• se till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk,
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tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de behöver den,
• se till att varje elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan får information om de kurser och utbildningar som finns inom
gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan och om vilka val som kan
ha betydelse för vidare studier,
• se till att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får information
om valmöjligheter i form av inriktningar, kurser och yrkesutgångar
samt om vilka konsekvenser ett byte av studieinriktning och kurser medför,
• se till att eleverna i gymnasieskolan får information om vidare studier och
om vilka val som kan ha betydelse för dessa, samt
• se till att eleverna inom och sökande till vuxenutbildningen får tillgång till
information om de kurser och utbildningar som de kan behöva för att nå
sina studiemål.

5. Vägledningssamtalet
Rektorn bör
• organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna erbjuds vägledningssamtal
som utgår från varje elevs behov och stödjer dennes studie och
yrkesvalsprocess.
Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och
genomförs så att de
• vidgar elevens perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar
och yrken,
• utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön
samt utifrån social och kulturell bakgrund,
• ger eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika
faktorer som har betydelse för studie- och yrkesvalet, samt
• ger den individuella studieplanen en central roll i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och inom vuxenutbildningen.

1 anslutning till de allmänna råd som anges ovan har Skolverket också givit kommentarer
som använts i granskningen.'

Skolverket (2013) Arbete med studie- och yrkesvägledning. Skolverkets
publikationsservice, andra tryckningen, Stockholm 2017
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Bilaga 2
Mall för huvudmannens redovisning till Skolinspektionen
Utvecklingsområde 1:
Rektorn behöver se till att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan berörda
yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och yrkesvägledningen. Rektorn
behöver också se till att arbetsfördelningen är känd av personalen.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 2:
Rektorn behöver säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov. I detta arbete bör rektorn till exempel se till att lärare i större
utsträckning tar reda på vilka ambitioner och framtidsmål eleverna har samt att
samverkan mellan lärare och studie- och yrkesvägledare utvecklas.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Utvecklingsområde 3:
Rektorn behöver säkerställa att den vida studie- och yrkesvägledningen förmår vidga
elevernas perspektiv och motverka begränsningar i elevernas framtida studie- och
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rektorn sätta upp konkreta mål för att studie- och yrkesvägledningen ska verka
kompensatoriskt så att alla elever har samma möjligheter att välja framtida studier I
och yrken utan begränsningar utifrån föreställningar om kön och social eller kulturell
bakgrund. Som en del i arbetet behöver rektorn följa upp att lärarna har aktuell
kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar elevernas val och hur frågor
som rör området kommer till uttryck i undervisningen. Rektorn behöver också följa
upp att arbetet ger avsedda effekter.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

Utvecklingsområde 4:
Huvudmannen behöver förtydliga sina rutiner för att planera, följa upp och utveckla
studie- och yrkesvägledningen avseende den vida vägledningen som eleverna ges i
undervisningen. l arbetet bör bland annat ingå uppföljning och analys av elevernas
behov och hur det för närvarande tillgodoses, personalens eventuella behov av
kompetensutveckling liksom personalens kännedom om huvudmannens plan för hur
arbetet ska genomföras i verksamheten.
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
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Avtal med
Arbetsförmedlingen
12
2019.121 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-15
Julia Mårtensson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.121 KUN

Avtal med Arbetsförmedlingen
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsmarknadsenhet (AME) arbetar med arbetssökande i
Alingsås kommun och erbjuder olika praktiska aktiveteter som kombineras med teoretiska
arbetsförberedande och rustande insatser. Samtliga praktiska aktiviteter innehåller
kontinuerliga och pedagogiska hanledningsinsatser. Många av aktiviteterna innehåller
arbetsuppgifter som kan appliceras på den reguljära arbetsmarkanden. I varje projekt som
AME driver finns anställda handledare på plats som hjälper till med att rusta de
arbetssökande för att komma närmare sitt mål.
Arbetsförmedlingen och AME ska nu ingå två avtal om två projekt var syften utgörs av
följande:


Genomföra fördjupad bedömning för personer där det finns oklarheter kring
individens förmåga och erbjuda anpassade aktiviteter med varierande arbetsinnehåll
som grund för bedömning av arbetsförmågan. Målsättningen med projektet är att
klargöra individens arbetsförmåga genom fördjupad bedömning och aktivitet.
För detta projekt erhåller kultur- och utbildningsnämnden 500 000 kronor under
projektperioden 1 januari -31 mars 2019. Då summan av detta avtal överstiger det
belopp som förvaltningschefen får ingå ska kultur- och utbildningsnämnden först fatta
beslut i detta ärende.



Erbjuda nyanlända personer, där det finns oklarheter kring individens
prestationsförmåga, anpassade aktiviteter med varierande arbetsinnehåll som grund
för bedömning av arbetsförmågan sam att genomföra kartläggningar följt av
arbetsförberedande och rustande insatser. Målsättningen i projektet är att nå upp till
målen för etableringsprogrammet även för de deltagare som har ett ökat behov av
anpassning. För detta projekt erhåller kultur- och utbildningsnämnden
1 000 000 kronor under projektperioden 1 januari – 31 december 2019. Då summan
av detta avtal överstiger det belopp som förvaltningschefen får ingå ska kultur- och
utbildningsnämnden först fatta beslut i detta ärende.

Avtalen billäggs tjänsteskrivelsen.
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Ekonomisk bedömning
Avtalen med Arbetsförmedlingen innebär att kommunen kan tillhandahålla arbetsstärkande
och rustande åtgärder vid arbetsmarknadsenheten inom nämndens ansvarsområde. Avtalen
innebär ingen ökad kostnad då projekten är tidsbegränsade och befintlig personal ingår.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner avtalen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
teckna avtal med Arbetsförmedlingen.

Beslutet ska skickas till
Arbetsförmedlingen och avdelningen för Integration och arbetsmarknad.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Julia Mårtensson
Verksamhetschef
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-02-13

§ 8 2019.082 KUN

Gallringsbeslut av IT-systemet Booking
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ansvar för uthyrning av lokaler och handläggning av
föreningsbidrag. Förvaltningen har för dessa processer använt sig av ett IT-system som
kallas ”Booking”. Under 2018 upphandlade förvaltningen ett nytt modernt och mer
ändamålsenligt IT-system som kallas ”Smart book” (bidrags-, boknings- och
anläggningssystem) som framöver ska utgöra ett stöd i handläggningen av dessa ärenden.
Avtalet med ”Booking” har sagts upp och systemet innehåller en mängd uppgifter av olika
karaktär som nämnden därför behöver besluta om gallring för.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 februari angett följande:
”Booking” innehåller uppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer.
Vid avslutande av program eller system och så kallad rensning i databaser skall
gallringsbeslut av information fattas av nämnden efter samråd med kommunarkivarien.
Ett samråd med kommunarkivarien har skett och den information som ska gallras har
bedömts som gallringsbar utifrån den befintliga dokumenthanteringsplanen och att
information av betydelse och pågående ärenden överförts till det nya systemet. Systemet
försvinner på det sättet inte utan ersätts av ett annat. Kommunarkivarien bedömer därför att
det inte längre finns något behov av att spara handlingarna i systemet ”Booking”.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att informationen i Booking gallras.
Expedieras till
Jan Wärn, Lena Hansson, Arne Moberg, David Ahlgrand och kommunarkivarien
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-15
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:



Svar på motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala möbler
och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle, Britt-Marie Kuylenstierna (MP), KF
190130 § 10

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-15
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.024 KUN

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kulturoch utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och
tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastsälla delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan av delegationsbeslut - Förvaltningschef dnr 2019.060.552 h 002 KUN
Dnr 2019.072 h003 KUN, 2019.090 h 002 KUN, 2019.067 h 003 KUN, 2019.100 h 001 KUN,
2019.011 h 003 KUN

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende
Förslag till beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller

Sida 220 av 220

