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Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:

2019-03-20, kl. 14:00
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Lokalen Stampen våning 2 Utbildningens hus
Politiska förmöten hålls från kl 13 enligt följande: Alliansen i lokalen
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(vån 2). Nyckel till lokalerna finns att hämta i receptionen från kl 12.30
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Sekreterare
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§ 10 2019.153 KUN

Organisation Alströmergymnasiet 2019/2020
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars månad sammanlagt 1 154 elever
och av dessa går 1 008 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär
antagning kommer antalet elever på nationella program öka till ca 1 100 läsåret 2019/2020.
Förslaget nedan har tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2019.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2019/2020 är som följer:
1 februari Gymnasievalet stänger för elev
20 mars
27 mars
9 april
13 maj

Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om platser till
preliminärantagningen
Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning
Preliminärantagning klar
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till
slutantagningen

17 maj

Sista dag att lägga ner utbildning/program

3 juni

Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

12 juni

Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar.
Andrahandsmottagande elever finns inte med förrän senare i processen. Efter
preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in i
andra hand. Simuleringen är gjord 5 mars 2019 och utifrån denna simulering lämnas följande
förslag på organisation:

Inför läsårsstart 2019/2020 fördelar sig ansökningarna enligt följande:
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Urspru
ngligt
platsan
tal
2019/2
020

Förslag
Förstaha
Förstaha
platsantal till
ndsval Fri
ndsval
preliminärant
obehörig sök
behöriga
agningen
a
2019/2020

Barn- och fritid

15

11

6

14

Bygg- och anläggning och lärling

24

13

17

24

Ekonomi

84

74

7

84

El- och energi

26

16

3

26

Estet/Dans

10

2

1

6

Estet/Musik

20

21

1

24

Handel/admin

24

13

10

25

Humanistiska

12

2

0

0

Naturvetenskap

50

25

3

30

Restaurang- och livsmedel

10

8

1

10

Samhällsvetenskap

71

51

6

82

Teknik

84

43

5

82

15

4

10

14

Inför läsårsstart 2019/2020 fördelar sig ansökningarna
enligt följande:
Program

Vård- och omsorg

Summa:

455

421

Ansökningsstatistiken visar endast två sökande till humanistiska programmet som utifrån ett
ekonomiskt perspektiv och svårigheter att rekrytera språklärare inom GR föreslås att läggas
vilande. De elever som önskar studera vid ett humanistiskt program har den möjligheten
genom GR:s antagning (Kitas gymnasium, Göteborg, och Schillerska gymnasium,
Göteborg).
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
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platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 12 juni kl. 12.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 juni.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att humanistiska programmet läggs vilande läsåret
2019/2020.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2019/2020.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2019/2020 fattas genom ordförandebeslut
senast 10 juni 2019.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Göteborgsregionens kommunalförbund
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Tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning vid
gymnasial vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap 19 § skollagen (2010:800) genomfört en tematisk
kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå i Alingsås kommun. Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar
teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.
Under perioden 17-27 september 2018 genomfördes intervjuer med elever, studie- och
yrkesvägledare, lärare, ansvarig för verksamheten hos enskild utbildningsanordnare, rektor
samt representant för huvudman. Den verksamhet Skolinspektionen granskat bedrivs av
Hermods då den gymnasiala delen av vuxenutbildningen i Alingsås sker genom
entreprenadavtal med Hermods (2016.159 UN).
I Skolinspektionens beslut bedöms att Alingsås kommun och ansvarig rektor i vissa
avseenden skapar förutsättningar för att eleverna får en flexibel och individanpassad
utbildning. I beslutet lyfter Skolinspektionen fyra identifierade utvecklingsområden:
studieavbrott, kompetensutveckling, individanpassad undervisning samt individuella
studieplaner. Huvudmannen ska senast den 19 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som har vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Inom nuvarande avtalsperiod med Hermods, som löper från 2017-01-01 till 2020-12-31,
kommer huvudmannen att säkerställa en tydlig uppföljning av de identifierade
utvecklingsområdena. Utifrån skolinspektionens beslut kommer samtliga områden att
beaktas när en ny upphandling görs och avtal tecknas efter avtalsperiodens slut. De åtgärder
som beskrivs nedan kommer att genomföras under vår och höst 2019. Åtgärderna nedan är
beslutade av kultur och utbildningsnämnden, Alingsås kommun.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade utvecklingsområdena och presenterar åtgärder i varje område. Nedan följer en
sammanfattning av åtgärderna.
1. Studieavbrott
Huvudmannen och rektorn behöver följa upp och analysera orsaker till studieavbrott i
gymnasiala och teoretiska kurser med avsikt att vidta åtgärder för att skapa en flexibel och
individanpassad utbildning (Skolinspektionens beslut 2018-10-19)
Justerandes sign
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Under nuvarande avtal kommer rektor och huvudman att följa upp och analysera orsaker till
studieavbrott på gymnasial nivå. Detta görs genom att de elever som väljer att avbryta sina
studier ges möjlighet att svara på enkät om skäl till avbrott. Enkäter kommer att skickas ut
systematiskt första vardagen i april, augusti, oktober och januari.
När ny upphandling och avtal avseende distanskurser tecknas kommer uppföljningen av
orsak till studieavbrott att åläggas utbildningsanordnaren att följa upp och rapportera till
rektor kontinuerligt.
2. Kompetensutveckling
Huvudmannen och rektorn behöver säkerställa att lärarna vid Hermods vid behov får
kompetensutveckling inriktad mot vuxnas lärande och hur undervisningen kan
individanpassas (Skolinspektionens beslut 2018-10-19).
Huvudmannen har lyft frågan avseende vikten av kompetensutveckling med Hermods. I
kommande avtal ska detta förtydligas i syfte att säkerställa att lärare som är anställda hos en
utbildningsanordnare på entreprenad erhåller kompetensutveckling riktad mot vuxnas
lärande. Hermods har för huvudmannen i februari 2019 redogjort kompetensutveckling som
genomförts samt plan för kommande kompetensutvecklingsinsatser. Uppföljning från
Hermods kommer att ske skriftligen samt efterföljande intervju med Hermods en gång per år.
Uppföljning till huvudman sker i mars/april varje år enligt av nämnden antagen plan för
systematisk kvalitetsarbete samt årshjul (UN 2018-09-19 §61) , bilaga 1-3.
3. Individanpassad undervisning
Huvudman och rektor behöver ge förutsättningar för lärande på Hermods att planera och
genomföra en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. I det
ingår att se till att undervisningen inte i alltför hög grad bygger på självstudier
(Skolinspektionens beslut 2018-10-10).
Granskningen visar att undervisningen hos Hermods sällan anpassas efter de enskilda
elevernas förutsättningar och behov. Detta då kurserna på Hermods är standardiserade och
planeras centralt med tillhörande studieguide och med tillhörande uppgifter. Kurserna görs
tillgängliga genom en digital lärplattform, Hermods Novo. I kommande avtal kommer
individanpassad undervisning att förtydligas i syfte att säkerställa att huvudman och rektor
kan ge förutsättningar för en undervisning som i högre grad är anpassad efter elevernas
förutsättningar och behov.
Utifrån nuvarande avtal kommer uppföljning med Hermods att ske via avstämningsmöten två
gånger per år i syfte att säkra vikten av individanpassad undervisning. I syfte att skapa
förutsättningar för än mer individanpassad undervisning har detta lyfts vid ett möte med
Hermods i februari 2019. Mötet fokuserade och aktualiserade frågor kring individanpassning
utifrån elevens individuella studieplan, förutsättningar och behov.
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4. Individuella studieplaner
Rektorn behöver säkerställa att lärare på Hermods tar del av elevernas individuella
studieplaner och att dessa används när lärarna planerar och genomför undervisningen. Detta
så att undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov
(Skolinspektionens beslut 2018-10-10).
Rektor har säkerställt att lärare på Hermods får tillgång till elevens individuella studieplan
genom att Hermods gör om innehållet i moment ett i samtliga kurser så eleven därmed
bifogar sin individuella studieplan till sin undervisande lärare. På så sätt får undervisande
lärande i början av kursen en mer individanpassad förståelse för den enskilda elevens behov
och förutsättningar. Detta kommer att kontrolleras via stickprov två gånger per år varvid
redovisning till huvudman kommer att ske i mars/april och september enligt av nämnden
antagen plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse till Skolinspektionen och
översänder till detta till Skolinspektionen som svar från Kultur- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida10
3 av
av380

Utdragsbestyrkande

Sida 11 av 80

Plan systematiskt kvalitetsarbete för gymnasieskola,
gymnasiesärskola och och vuxenutbildning, (UN § 35/2014, reviderad UN §
61/2018)

Utbildningsförvaltningen har ett nationellt uppdrag att arbeta utifrån de styrdokument som
finns för respektive verksamhet. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp och utveckla utbildningen (4 kap 1-8 §§ skollagen). Det systematiska
kvalitetsarbetet skall dokumenteras och analys och värdering av gymnasiets,
gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens resultat och redan vidtagna åtgärder måste
ligga till grund för nya beslut om åtgärder för förbättring.
Systematiskt kvalitetsarbete är ett av de utvecklingsområden som Utbildningsförvaltningen
arbetar med. En plan har tagits fram som ger en struktur och som ska styra och leda
kvalitetsarbetet genomförs konsekvent och kontinuerligt. Syftet är att redovisa och
analysera förutsättningar, resultat, måluppfyllelse och ge underlag till fortsatt utvecklingsoch förbättringsarbete.
Årsplanering – systematiskt kvalitetsarbete innehåller väsentliga händelser och
avrapporteringspunkter under ett verksamhetsår/läsår. Plan och årsplan kan kompletteras
ytterligare och löpande med prioriteringar och händelser som på bästa sätt svarar upp mot
de förväntade kraven på utvecklingsarbete.
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att:
- ge en samlad bild av hela gymnasiets, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens verksamheter,
- beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till de kommunala och nationella
målen,
- analysera och bedöma måluppfyllelsen och förbättringsområden i verksamheterna,
- ange åtgärder för förbättring.
Ytterst syftar systematiskt kvalitetsarbete att nå mål och åtaganden enligt nationella
styrdokument och i Utbildningsnämndens flerårsstrategi.
Skriftlig kvalitetsrapport
Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen skall varje läsår ta fram en kvalitetsrapport på
sektors- och verksamhetsnivå enligt gemensam mall. Rapporten skall innehålla en
nulägesanalys (resultat och måluppfyllelse) med analys och reflektion samt förslag till
förbättringsarbete i verksamheten.

Sida 12 av 80

Som underlag för kvalitetsarbetet används bland annat:
- Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete,
- dialogmöten/kvalitetsuppföljning,
- statistik,
- elevenkäter,
- kursutvärderingar,
- skolans egna utvärderingar,
- Skolinspektionens beslut.
Arbete med att främja likabehandling och förebygga samt motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Lagar som styr hur arbetet ska bedrivas är diskrimineringslagen (2008:856) och skollagen
(2010:800). Varje skolenhet ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för
att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska införas i efterföljande års plan. Rutin för att
främja likabehandling och motverka trakasserier och kränkningar skall finnas (UN §
70/2017). Återrapporteras kvartalsvis till huvudmannen.
Klagomålshantering
Kommunen skall har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningarna
och om det vid uppföljning genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns
brister i verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Klagomål återrapporteras till
huvudmannen.
Bilagor:
Årshjul – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning
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Årsplanering 2018 / 2019 – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
När

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Övrigt

Augusti

Gymnasiala program fastställer
utvecklingsområden och aktiviteter för
kommande läsår utifrån nationella mål.
Gemensam mall används.

Sammanställning av
föregående läsårs resultat och
analys.

Rektor, lärare särskilt
ansvar för program

All personal deltar i arbetet.
Varje program var för sig.

Rektor

Finnas tydligt på hemsidan

Rektor

Lämnas till utvecklingschef
och verksamhetchef.
Ligger till grund för
kommande
verksamhetsplanering.

Plan mot diskriminering och kränkande
behandling

Framtagning av prioriterade
mål och utvecklingsområden
för läsåret utifrån
läroplansmål, nämndens mål
och föregående års
kvalitetsrapport
Kommuniceras med elever
(klassråd, elevråd), föräldrar
samt personal på enhetsnivå

Klagomålshantering
Gymnasiet och gymnasiesärskolan –
systematiskt kvalitetsarbete, ”SKA-rapport”
redovisas på skolenhetsnivå för föregående
läsår. Lämnas till utvecklingschef senast
sista dagen i september enligt framtagen
mall.

1

Syftet är att redovisa och
analysera förutsättningar,
resultat, måluppfyllse och ge
underlag till fortsatt
utvecklingsstrategi och
förbättringsarbete.
Utvärdering av
kompetensutvecklingsinsatser i förhållande till
måluppfyllelse.
Analys för hela skolan inför
uppföljning till huvudmannen i
januari.
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Utgör underlag till årsredovisningen.
Underlag för huvudmannen –
utveckling av utbildningen.
Underlag för huvudmannen
att skapa förutsättningar* för
utbildningen. *miljö för
lärande, personal,
organisation och resurstilldelning

Årsplanering 2018 / 2019 – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
När
September

Oktober

Aktivitet
Implementera övriga planer och riktlinjer
såsom ex. krisplaner etc.
Vuxenutbildning, kvalitetsuppföljning för
”studieperiod höst”

Syfte

Ansvarig

Styrkedjan rektor/huvudman

Utbildningschef
Utvecklingschef

Samtal kring SKA-rapporterna

Utbildningschef,
utvecklingschef

Dialogmöten rektor / huvudman

Att få en samlad bild av
måluppfyllselse och
kvalitetsarbete från
föregående år.

Utvecklingschef,
utbildningschef, rektorer
och förstärkt
arbetsutskott (AU).

Kunskapsuppföljning och
frånvarouppföljning Alströmergymnasiet

Uppföljning av UN inför
kommande års budgetarbete.
Tre separata ärenden till
nämnd.
Attitydundersökning och
värdegrundsarbete

Rektorer,
utvecklingschef
Rektor vuxenutbildning

Underlag för det
systematiska kvalitetsarbete

Styrkedjan rektor/huvudman.

Utbildningschef,
utvecklingschef

Utveckling av utbildningen
utifrån analys på
huvudmannanivå (se
oktober/november)
Underlag för huvudmannen
att skapa förutsättningar* för
utbildningen.

Avtalsuppföljning utbildning i extern regi
(entreprenad)
SKA-samtal

November

Vuxeutbildningen genomför elevenkät

December

Verksamhetsuppföljning gymnasieskola och
gymnasiesärskola systematiskt
kvalitetsarbete enligt framtagen mall.
Innehåller utvärdering av
kompetensutvecklingsinsatser i förhållande
till måluppfyllelse och en plan för
kompetensutvecklingsinsater för kommande
period.

2

Övrigt

Rektorer
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Utvecklingen av utbildningen
utifrån analys på
huvudmannanivå.

Uppföljningens utgångspunkt
är bl.a. aktuella
granskningsområden utifrån
föregående års systematiska
kvalitetsarbete.
Kunskapsuppföljning avser
såväl genomströmning samt
matematik och engelska

Årsplanering 2018 / 2019 – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
När

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Januari

Kartläggning av måluppfyllelse år 1
matematik, svenska och engelska samt
närvaro i år 1.

Ärende till UN. Styrkedjan
rektor/huvudman.

Utbildningschef, rektorer

Vuxenutbildningen; kursutvärderingar
genomförs
Verksamhetsuppföljning gymnasieskola och
gymnasiesärskola systematiskt
kvalitetsarbete enligt framtagen mall.

Januari/februari

Februari

Innehåller utvärdering av
kompetensutvecklingsinsatser i förhållande
till måluppfyllelse och en plan för
kompetensutvecklingsinsater för kommande
period.
Uppföljning av föregående års plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Rektors arbete med uppföljning, analys och
planering sker i januari.

Vuxenutbildningen, kvalitetsuppföljning
”studieperiod höst”.
Avtalsuppföljning med externa anordnare
(entreprenad)
GR enkät ut (v. 8-12).

3

Övrigt

Rektor och pedagoger
Styrkedjan rektor/huvudman.

Utbildningschef,
utvecklingschef

Underlag för huvudmannen
att skapa förutsättningar* för
utbildningen.
*förutsättningar avser miljö
för lärande, personal,
organisation och resurstilldelning

Uppföljning till UN i februari
utifrån fölande parametrar:
undersökning, orskasanalys,
åtgärdslista och
genomförande, uppföljning
och utvärdering

Rektorer

Avtalsuppföljning med externa
anordnare (entreprenad) som
en del i uppföljningen.
Analys inför uppföljning till
huvudman i april.
Elevenkät i syfte att få en
samlad bild av hur eleverna
lär sig, och hur de trivs i

Rektor
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Rektorer och
utvecklingschef.

Uppföljning ligger till grund
för kommade års plan. I
uppföljningen biläggs
kommande års plan mot
diskriminering och kränkande
behandling.

Genomförs på lektionstid.
Lathund finns.

Årsplanering 2018 / 2019 – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
När

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Övrigt

skolan
Mars

April

Vuxenutbildningen SKA-rapport

Nuläge, analys, planering och
utveckling i verksamheten.

Rektor
vuxenutbildningen

SKA-samtal vuxenutbildningen

Samtal kring SKA-rapporten

Utbildningschef,
utvecklingschef, rektor.

GR-enkät (elevenkät) presenteras för
Alströmergymnasiet.

Elevenkät /
attitydundersökning.
Underlag till kvalitetsrapporten
och nästa läsårs planering.
Styrkedjan rektor/huvudman

Utbildningschef,
rektorer,
utvecklingschef.

Utvecklingschef presenterar
för UN och rektorerna
persenterar sektorsvis.

Utbildningschef
Utvecklingschef

Utvecklingen av utbildningen
utifrån analys på
huvudmannanivå.

Säkerställa styrkedjan

Utvecklingschef,
utbildningschef, rektorer
samt försärkt UN
arbetsutskott
Rektor och
programledare

Dialogmöten rektor/huvudman
Vuxenutbildning, kvalitetsuppföljning för
”studieperiod vår”

Maj

Juni

Avtalsuppföljning utbildning i extern regi.
Dialogmöten rektor / huvudman

Nationell statistik finns tillgänglig för
Vuxenutbildningen

Utvärdering av arbetsplaner programnivå /
arbetslag / skolform.

4

Utvärdera mål och aktiviteter
för föregående läsår inför
utvecklingsarbete kommande
läsår. Utvärdera kompetensutvecklingsinsatser i
förhållande till måluppfyllelse.
Utvärdera mål och aktiviteter
för föregående läsår inför
utvecklingsarbete kommande
läsår. Utvärdera kompetensutvecklingsinsatser i
förhållande till måluppfyllelse.

Sida 17 av 80

Rektorer

Skolverket

GR enkät, kunskapsresultat.

Årsplanering 2018 / 2019 – systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning, Utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
När

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Övrigt

Analys inför uppföljning till
huvudman i september.

Rektor

Forts. juni

Vuxenutbildningen, kvalitetsuppföljning
”studieperiod vår”.

Betyg, avbrott,
avbrottsorsaker,
värdegrundsarbete

Avtalsuppföljning med externa anordnare
(entreprenad)

5
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Uppföljning av åtgärdsplan
för säkerhet inom gamla
utbildningsförvaltningen
3
2019.010 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

§ 12 2019.010 KUN

Åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Den 18 april 2018 beslutade dåvarande Utbildningsnämnden om en åtgärdsplan för säkerhet
inom utbildningsförvaltningen, UN § 33/2018. Åtgärdsplanen ska återrapporteras och följas
upp av nämnden en gång i kvartalet.
Förvaltningen har i bilagt dokument kommenterat hur arbetet med beslutade åtgärder för
säkerhet fortlöper i verksamheterna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering av åtgärdsplan för säkerhet
inom Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Campus Alingsås
Integrationsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida20
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen
Nedan anges de åtgärder som beslutades av Utbildningsnämnden 2018-04-18, UN § 33,
för respektive verksamhet och om åtgärden genomförts eller ej.

Alströmergymnasiet
-

-

-

-

Under läsåret 2017/2018 har ett flertal dörrar låsts och kan endas användas som
nödutgång. I syfte att fortsätta vara en öppen skola utvärderas säkerhetsläget på
skolan hela tiden och vid behov kan flera ingångar komma att låsas.
 Utvärdering av säkerhetsläget sker kontinuerliget.
Den nu gällande krisplanen kommer att revideras.
 Krisplan kommer revideras under våren 2019.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
 Frågan har utretts lokalt och inga insatser är planerade för tillfället.
Ansvarig för lokalerna ska utses vid varje tillfälle det som sker aktiviteter i skolans
lokaler utanför ordinarie tider.
 Ansvarig för lokalerna utses då det sker aktiviteter i skolans regi utanför
ordinarie arbetstid.
Ett forum där lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras kommer att bildas
under 2018.
 Lokal- och säkerhetsrelaterade ärenden hanteras månadsvis vid LSGsammanträden från och med läsår 2018/2019.
En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas.
 En plan kommer tas under våren 2019.
Krisledningsövning kommer hållas vid behov.
 Utvärdering av behov sker kontinuerligt.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.
 Lösningar för internkommunikation kräver stora ekonomiska insatser och
behöver planeras i god tid innan en eventuell åtgärd.

Campus Alingsås
-

Tillsammans med fastighetsägaren (FABS) se över vilka entrédörrar som kan
låsas och endast användas för nödutgång, översyn av lås- och larmsystem samt
diskutera frågan om brandlarm via mobil.
 Översyn av lås- och larmsystem har skett. Alingsåshem kommer att byta
larmsystem i fastigheten Farkosten vilket öppnar möjligheter att i större
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-

-

-

-

-

utsträckning låsa och stänga vissa dörrar. Brandlarm går via mobil till
Alingsåshem.
Ge fastighetsägaren (FABS) i uppdrag att sammankalla till ett ”trygghetsmöte” för
samtliga verksamheter som bedrivs i Utbildningens hus.
 Har initierats till fastighetsägaren Alingsåshem men ej ännu genomförts.
Besöksrutin kommer att tas fram under 2018.
 Besöksrutin togs fram i juni 2018.
Utreda möjligheten att installera någon form av överfalls- och bråklarm.
 Pågår. Prisuppgift har inhämtats och avtal med elfirma har tecknats av
Alingsåshem. Överfalls- och bråklarm kommer därmed att installeras under
våren 2019.
Se över särskild utbildning för vuxnas placering i huset.
 Placeringen har undersökts under hösten 2018. Räddningstjänsten har
meddelat att placeringen är okej ur utrymningsperspektiv. Bärstol har köpts
in och en fastmonterad soffa har ersatt lösa stolar som tidigare riskerade att
blockera nedgången. Utrymningen har därmed säkrats.
Förtäta Campus verksamhet på kvällstid för att förbättra tryggheten.
 Inga kurser sker längre på kvällstid.
En lokal hot- och våldsplan ska upprättas.
 En plan kommer att tas fram under våren 2019.
Förslag på utbildningar i vålds- och krishantering samt in- och utrymningsövningar
tas fram.
 Förslag på utbildningar har ej tagits fram.
Utredning av möjligheterna och metoder för internkommunikation.
 Utredning av möjligheter för internkommunikation pågår.

Integrationsavdelningen
-

-

-

En lokal hot- och våldsplan kommer upprättas under våren 2018.
 Uppdaterad hot- och våldsplan finns sedan april 2018. När
ombyggnationerna är slutförda kommer planen revideras efter de nya
förutsättningarna.
Krisledningsövning kommer hållas när den lokala hot- och våldsplanen är
upprättad.
 Genomförs efter revidering av ny hot- och våldsplan.
Besöksrutinen kommer att revideras under 2018.
 Besöksrutin reviderades i april 2018.
Möte med fastighetsägaren (FABS) för genomgång av lokaler och möjligheterna till
ombyggnation för att öka säkerheten är inbokad i april 2018.
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En större del av ombyggnationen är genomförd. Den sista delen av
ombyggnationen som består av installation av säkerhetsglas beräknas vara
slutförd i maj 2019. För att säkerställa personalens säkerhet och
arbetsmiljö har bland annat en ny vägg och dörr tillkommit så att all
personal är placerad innanför låsta dörrar.
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Verksamhetsberättelse
Integrationsavdelningen
4
2019.174 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

§ 13 2019.174 KUN

Verksamhetsberättelse Integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har att inför kultur- och utbildningsnämnden presentera sin
verksamhetsberättelse för 2018. Verksamhetsberättelsen beskriver integrationsavdelningens
arbete utifrån uppdraget, viktiga händelser och aktiviteter under året, mottagande och
boende samt samarbeten inom och utom kommunala förvaltningar.
Verksamhetsberättelsen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner Integrationsavdelningens upprättade
verksamhetsberättelse 2018.
Expedieras till
Integrationsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida25
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsberättelse 2018
Integrationsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
____________________________________
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1. Verksamhetsbeskrivning
1.1 Omfattning och personal 2018
Titel

Övrigt

Verksamhetschef
Flyktingsekreterare

Antal
årsarbetare
1
4

Flyktingsamordnare
Mottagningsassistent
Flyktingpedagog

1
1
1

Myndighetsutövning
Boendeansvar
Barn, unga &
Civilsamhälle

Kurator
Ekonomisekreterare
Administratör/Receptionist
Totalt

1
1
1
11

Myndighetsutövning

1.2 Uppdrag och begrepp
Integrationsavdelningen ansvarar för kommunens flyktingmottagande, exklusive
mottagandet av ensamkommande barn som från och med 2013 tillhör
socialnämndens ansvarsområde.
Ett av Integrationsavdelningens uppdrag är att bosätta nyanlända flyktingar enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Fördelningstalet inom ovan lag var för Alingsås kommun 84 personer för 2018.
Gruppen som ingår i fördelningstalet går även under benämningen ABO, vilket står
för anläggningsboende, det vill säga personer som genom en anvisning flyttar från ett
anläggningsboende ut till kommun.
Utöver att bli kommunplacerad genom Migrationsverket kan man även självmant
flytta in till kommunen, denna grupp går under benämningen EBO, vilket står för eget
boende och innefattar både personer som flyttar inom Sverige men också personer
som får uppehållstillstånd som anknytning till en familjemedlem som redan är bosatt i
kommunen.
Ansvar för boende har kommunen däremot enbart för de personer som blir
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kommunplacerade i kommunen (ABO) genom Migrationsverket och ingår i det årliga
fördelningstalet.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för mottagna vuxna i åldern 20-64 år och
dess aktiviteter, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmar per vecka.
Integrationsavdelningen träffar och samordnar dock alla nyanlända personer som
kommer till kommunen för att skapa ett så bra mottagande som möjligt. I samband
med mottagande fungerar Integrationsavdelningen som en sluss och ett
välkomnande till den service kommunen har att erbjuda inom de olika förvaltningarna
samt att driva integrationsskapande aktiviteter och samarbeten.
Samhällsorientering är lagstadgat på minst 60 timmar och erbjuds via upphandling
från Göteborgsregionens kommunalförbund och ingår som en del i
etableringsplanen. Integrationsavdelningen utför också kommunens
invandrarservice, som bland annat innebär vissa tjänster till invandrade personer i
Alingsås kommun och tolkservice till förvaltningar.

2. Mottagande 2018
2017

2018

2019

Totalt mottagande

201

162

Kommunplacerade
(ABO)*
Eget boende (EBO)**

123

84

100
(Prognos)
59

78

46

Kvotflyktingar

31
(Inräknat
i ABO)

25
(Inräknat i
ABO)

41
(Prognos)
20
(Inräknat i
ABO)

* Boendeansvar.
** Personer som självmant bosätter sig i kommunen, antingen från ett anläggningsboende eller som
familjeanknytningar.
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Årsprognosen för det totala mottagandet var 130 nyanlända flyktingar varav det
slutliga antalet blev 162 personer, detta är en minskning om 19 % jämfört med 2017
men är ett högre utfall än prognostiserat. Orsaken till det högre mottagandet var
osäkerheten kring den så kallade gymnasielagen. Under perioden oktober-december
fick 24 ungdomar i kommunen uppehållstillstånd enligt den nya lagen. Dessa
studerar både på Alströmergymnasiets IM-språk och nationella program samt ett
fåtal på Hjälmareds folkhögskola.
Av fördelningstalet på 84 personer har 30 personer kommit till kommunen som
kvotflyktingar vilket innebär att personer anländer till kommunen direkt från ett
flyktigläger någonstans i världen och är oftast personer med särskilda behov.
Även om mottagandet minskat 2018 så har behoven hos de personer som mottagits
ökat. På grund av andra myndigheters långa handläggningstider så har
personnummer, försäkringstillhörighet och andra utredningstider ökat. Detta har lett
till att utbetalningen av försörjningsstöd i sin tur har ökat och att tiden innan
etablering samt start för SFI har fördröjts.
För att förebygga isolering och förkorta introduktionstiden har verksamheten under
2018 implementerat ett nytt introduktionsprogram just för personer som hamnar i
ovan problematik samt för kvotflyktingar som står långt ifrån arbetsmarknad och SFI.
Där bland annat där introduktion av kultur- och fritidsförvaltningens olika utbud
presenterats. Detta i syfte att få fler unga nyanlända till fritidsgårdsaktiviteterna och få
fler vuxna att delta i förvaltningens kulturaktiviteter. Ett 30 tal vuxna har under året
genomgått introduktionsprogrammet.
Utöver det nyimplementerade introduktionsprogrammet har en lokal
samhällsinformation som består av såväl välkomst- som tematräffar arrangerats som
ett komplement till GR:s samhällsinformation som alla nyanlända får ta del av. Detta
för att öka kunskapen om delaktigheten i kommunens arbete bland kommunens nya
invånare.

3. Bosättning och uthyrning 2018
Alla personer inom fördelningstalet på 84 personer har under året bosatts. Detta
betyder att kommunen har uppnått och följt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning. Resterande mottagande innefattar 78 personer
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som själva valt att flytta till kommunen, varav 22 har flyttat till landet som anknytning
till en familjemedlem. Dessa personer har kommunen inget bostadsansvar för utan
detta har hushållen löst själva. Ett fåtal av dessa har behövt ansöka om tillfälligt
boende. Nämnden har hyrt lägergården Pojkebo under året vilket har varit behjälpligt
vid akut hemlöshet eller tillfälligt tak över huvudet för ovan nämnda grupper.
Positivt är att nämnden har kunnat erbjuda 80 personer permanenta
förstahandslägenheter varav 41 personer var en del av 2018 års fördelningstal och
39 personer har slussats ut från verksamhetens tillfälliga boenden. Övriga har fått
bostad genom andrahandsuthyrning på folkhögskola och andra boendelösningar av
en mer tillfällig karaktär.
Integrationsavdelningen har erhållit den årliga kvoten om 18 lägenheter från
Alingsåshem, däremot har inga lägenheter från privata fastighetsägare tillkommit
under året.
I december avslutade nämnden kontraktet med Equmeniakyrkan gällande
lägergården Pojkebo efter två år. Pokjebo har används för bosättning av nyanlända.
Under 2018 har inga nya andrahandsboende tillkommit utan ett långsiktigt arbete
med att avveckla tillfälliga boenden har påbörjats. Ett arbete som beräknas ta upp till
7 år om inte fler lägenheter än den årliga kvoten om 18 lägenheter från Alingsåshem
tillförs.
I december 2018 stod nämnden som hyresvärdar för 73 personer i 41olika hushåll.
18 personer i 12 olika hushåll hade vid årsskiftet avslutat sin introduktionsperiod men
var fortfarande aktuella i förvaltningen som hyresgäster. Detta genererar kostnader
och intäkter på 75 tkr/månad vilket prognostiseras öka månatligen under 2019.
Förutom personella resurser kopplat till ovan så skapar detta också en
boendesegregation.
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4. Aktiviteter under året
4.1 Barn och unga
2017

2018

Totalt mottagande

201

162

Barn/Ungdomar
under 18 år.

97
(48%)

60
(37%)

Under 2018 har personal på Integrationsavdelningen byggt upp ett samarbete med
kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet vilket lett till att alla ungdomar mellan
11 och 20 år och dess föräldrar har fått en introduktion i kommunens ungdomsarbete
och en personlig träff med dess personal. Under hösten har 14 ungdomar och dess
föräldrar fått introduktionen. Lovaktiviteter har under året genomförts i samverkan
med det civila samhället och kultur- och fritidsförvaltningen.
Samtalsgrupper på Alströmergymnasiets IM-språk har fortlöpt under hösten. Tolv
elever har ingått i en grupp som träffats under perioden september-december.
Föräldrastödsutbildningen Cope (Community Parent Education Program) har
genomförts under året i samverkan med socialförvaltningen där 20 deltagare har
träffats under åtta tillfällen.
Genom riktade föreningsbidrag till insatser för nyanlända kvinnor har kultur- och
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen under våren tillsammans med
föreningar och studieförbund utvecklat och implementerat projektet Happy Sunday
med syfte att introducera nyanlända kvinnor och unga tjejer i kommunens fritids- och
kulturliv. Elva träffar har genomförts under våren där åtta olika föreningar har varit
involverade där 10-25 deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och
fritidsaktiviteter.
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.
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4.2 Våld i nära relationer, hedersproblematik och
mänskliga rättigheter
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. Bland annat så har en scanningmetod
implementerats där berörd målgrupp får frågor om våld, vilket innebär att personal
professionellt hanterar frågor om våld och heder.
Tolv samtalsgrupper för män och kvinnor har genomförts under året, där grunden
utgjorts av mänskliga rättigheter och diskussioner om skyldigheter och rättigheter i
Sverige. 22 män och 20 kvinnor har deltagit under samtalen.
Nya samtalsgrupper med män och fokus på jämställdhet och normer har under året
implementerats tillsammans med socialförvaltningen där sju deltagare har närvarat
under nio tillfällen.

5. Samarbeten och projekt
5.1 Digital kompetens
I och med att gruppen med ingen eller kort utbildningsbakgrund har ökat så har
Integrationsavdelningen i samverkan med SFI och kulturhusets digitala center
påbörjat ett arbete i syfte att öka målgruppens digitala kunskap/kompetens. SFIklasser besöker det digitala centret och ansvarig för det digitala centret besöker
studiehallen som är ett samarbete mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och
Integrationsavdelningen en gång i veckan.
5.2 Demokrati och medborgardialog
Utbildningsförvaltningen har blivit beviljade 1,5 mkr från ICLD, International Center
for Local Democracy, för att utveckla demokratifrågor kopplat till integration och
utanförskap i ett samarbete med Chililabombwe kommun, Zambia. Där ingår
tjänstemän och politiker från Alingsås kommun.
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
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beviljad 500 tkr från länsstyrelsen för att utveckla
kommunens medborgardialog med nyanlända. Arbetet med att starta ett
integrationsråd har påbörjats under året där ett uppstartsmöte arrangerats med ett
tiotal deltagare från civilsamhället, tjänstemän och nyanlända och elever på SFI.
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 Utbildningsnämndens ledamöter.
Integrationsavdelningen har löpande under året arbetat med att möta medborgares
frågor som uppstår vid uthyrning av fastigheter till personer inom etableringen samt
bemötande av nyanländas egna frågor rörande andrahandsuthyrning och
bostadsmarknaden.
5.3. DUA
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA, som syftar till att främja
samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga
och nyanländas etablering i arbetslivet är ett samarbete mellan
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet (AME) och
Arbetsförmedlingen.
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.
Ett arbete med två lokala jobb-spår påbörjades under årets slut var av ett i
samverkan med Green Landscaping, där fem personer under 2019 kommer erbjudas
arbetsträning/utbildning i kombination med SFI på arbetsplatsen samt ett
förberedande program för kvinnor som står längre från arbetsmarknaden.
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5.4 Kurator
För att kunna möta upp det stora behov av samtalsstöd bland Alströmergymnasiets
IM-elever så har Integrationsavdelningens kurator fortsatt sitt riktade arbete gentemot
denna verksamhet.
Kurator har under året träffat samtliga familjeanknytningar för samtal om heder och
jämställdhet.
5.5 Evenemang
I planeringen av Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen
och Campus Alingsås i syfte att utveckla aktiviteter för att attrahera målgruppen
nyanlända 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.

6. Integrationsarbetet framöver
Enligt den årliga brukarenkäten som besvaras av Integrationsavdelningens brukare
var 86 % av de tillfrågade nöjda med verksamhetens mottagande och 84 % av de
tillfrågade känner sig välkomna i kommunen.

Av de tillfrågade uppger 90 % att kommunens aktiviteter/arbete gjort att de känner
sig delaktiga samhället. 57 % av de mottagna under 2018 uppger att de är nöjda med
det boende som de blivit tilldelade.
Dessa nyckeltal möter de stora huvuduppdragen som Integrationsavdelningen har;
Mottagande, Bosättning och Integrationsskapande aktiviteter, där nyckeltal för
mottagning och aktiviteter har ökat eller ligger på samma nivå som föregående år.
Nöjdhetsindex kopplat till bostäder har de senaste åren sjunkit vilket kan ses i
relation till det ökade mottagandet och brist på permanenta boendelösningar.
Alingsås har sedan 2011 haft ett årligt ökande av mottagna flyktingar. 2018 vände
detta och mottagandet minskade med 19 % från året innan. Enligt
omvärldsbevakning och Migrationsverkets prognoser så kommer Sveriges
mottagande ligga på en relativt stabil nivå framöver vilket innebär att kommunen
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under 2018 och kommande år ställt om fokus från bosättning till långsiktigt
integrationsarbete med ett större arbetsmarknadsfokus.
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Reviderad plan för studie- och yrkesvägledning i Kultur- och
utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Plan för studie- och yrkesvägledning (UN 2016-11-12 § 85) har reviderats i syfte att
säkerställa en likvärdig vägledning för främjandet av elevers och kommuninvånares val
gällande studier och yrken. Planen omfattar studie- och yrkesvägledande aktiviteter för
gymnasie- och vuxenutbildning. Planen revideras vid behov och är ett levande dokument
med utrymme för flexibilitet och förändringar och den ska användas som ett instrument för de
olika skolformerna i deras arbete med studie- och yrkesvägledning.
Skollag, läroplaner samt Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning ligger till
grund för upprättad plan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Betydelsen av en hög kvalitet av studie- och yrkesvägledning för att ge elever förutsättningar
och förmåga att inför framtida studie- och yrkesval växer i takt med att utbudet av
utbildningar och yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga. Betydelsen av
studie- och yrkesvägledning i undervisningen blir allt viktigare då eleverna behöver ökade
kunskaper om det framtida arbetslivet i syfte att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. I
läroplaner och skolverks allmänna råd om studie- och yrkesvägledning framgår att rektor ger
riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesvägledning blir ett uppdrag för hela
skolan. Det är rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolans övriga personal
tillsammans som ger eleverna goda förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda
studie- och yrkesval, s.k. valkompetens.
Planen för studie- och yrkesvägledning har reviderats och kompletterats med fler aktiviteter
inom det vida perspektivet, förtydligande om insatsen bidrar till studie- och yrkesvägledning
inom det snäva eller det vida perspektivet. Även vilken yrkesgrupp som är ansvarig för att
insatsen genomförs. Vidare har planen kompletterats med mål och indikatorer samt
fokusområden där det framgår att varje skolenhet ska ha en handlingsplan för studie- och
yrkesvägledning som utgår från den gemensamma och av nämnden antagna planen för
studie- och yrkesvägledning. Planen, som omfattar såväl gymnasie- som vuxenutbildning,
kommer att vara en integrerad del i undervisningen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner reviderad plan för studie- och yrkesvägledning.
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Inledning
Syftet med denna plan studie- och yrkesvägledning är att säkerställa en likvärdig
vägledning för främjandet av elever och kommuninvånares val gällande studier och yrken.
Detta då betydelsen av en hög kvalité av studie- och yrkesvägledning för att ge elever
förutsättningar att nå sin fulla utveckling inför framtida studie- och yrkesval växer i takt
med att utbudet av utbildningar och yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga.
En systematisk kvalitativ studie- och yrkesvägledning bidrar till bättre kunskaper om
arbetslivet och ökar elevernas valkompetens.
Planen omfattar olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter för gymnasie- samt
vuxenutbildning. Planen revideras vid behov och är ett levande dokument med utrymme
för flexibilitet och förändringar och den ska användas som ett instrument för de olika
skolformerna i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledningens övergripande mål







Elevernas behov av studie- och yrkevägledning tillgodoses
Eleverna utvecklar en valkompetens för att kunna göra medvetna och väl
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Studie- och yrkesvägledningen inriktas mot att motverka eventuella begränsningar
i elevernas val utifrån kön, social och/eller kulturell bakgrund. Lärarna har aktuell
kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar elevernas val.
Eleverna upplever sina framtidsval positivt och att de kan påverka sin framtid.
Samarbetet mellan skola och arbetsliv ska utvecklas och öka.

Indikatorer








Varje skolenhet har en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning.
Samtliga program inom gymnasieskolan har programråd.
Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete arbetet kring studieoch yrkesvägledning.
Antalet genomförda aktiviteter mellan skola, arbetsliv och andra skolformer.
Andel unga och vuxna som upplever att (a) de har fått den hjälp de behöver av
skolan för att kunna välja framtida utbildning och yrke samt (b) skolåren har gett
dem en bra förberedelse inför vidare utbildnings- och yrkesval (mäts i årlig
elevenkät).
Omval och studieavbrott minskar vid gymnasieskolan.
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Särskilt fokus för att nå likvärdig studie- och yrkesvägledning
1. Styrdokument – all personal har kännedom om och arbetar för att nå målen enligt
de gällande styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning.1
2. Plan för studie- och yrkesvägledning – utgångspunkten för varje enskild
sektor/skolforms arbetsplan med arbetet.
3. Systematiskt kvalitetsarbete – målen i denna plan ska konkretiseras i varje
skolenhet i lokala arbetsplaner och föras in i det systematiska kvalitetsarbetet.
4. Nätverk med omvärlden – alla skolenheter ska ha uppbyggda nätverk med
omvärlden (närsamhället, arbetslivet, vidareutmaningar, universitet/högskolan,
arbetsförmedling etc.)
5. Nätverk med rektorer och studie- och yrkesvägledare – rektorer och studie- och
yrkesvägledare deltar i aktuella och relevanta nätverk inom ex.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
6. Motverka begränsningar i elevernas val utifrån kön, social och/eller kulturell
bakgrund. Lärarna har aktuell kunskap om faktorer och föreställningar som
påverkar elevernas val.

Definitioner
Studie- och yrkesvägledning, vid och snäv definition
Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge eleverna förutsättningar
att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och
utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika
möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar
på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet.
Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en
individs ständigt pågående karriärprocess. Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i
både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som
bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om
framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter,
undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att
utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den
personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal,
individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i
relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens
behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven
att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. (Skolverkets allmänna råd
studie- och yrkesvägledning, 2013).

1

Skollag, Läroplan, Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning
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Valkompetens
För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar på
strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och
utbildnings- och yrkesinformation. Utifrån detta behöver eleverna ha färdigheter att kunna
fatta och genomföra beslut samt hantera övergångar och växlingar i livet. Eleven ska
därmed ges möjlighet att utveckla en ”valkompetens”.

(Figur: Allmänna råd och kommentarer om arbetet med studie- och yrkesvägledning 2014)
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Aktiviteter för studie- och yrkesvägledning i det vida och snäva
perspektivet
Introduktionsprogrammen årskurs 1-3 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid / snäv2

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Föräldrainformation om gymnasievalet

snäv

SYV

Garanteras

Information om det svenska utbildningssystemet för elever
på Språkintroduktion.
I dialog och samarbete med elev och mentor upprätta en
individuell studieplan och revidera den vid behov.

vid

Mentor, SYV

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV

Gruppinformation om gymnasievalet och/eller annan
utbildning, praktik eller arbete. Allmän introduktion om
valprocessen och olika valalternativ.
Individuella vägledningssamtal med samtliga elever

snäv

SYV

snäv

SYV

Exempel på en sådan aktivitet kan vara:
- jobbskuggning av ”drömyrke”,
- jobbansökan och CV,
- temaarbeten kring utbildning, arbetsliv och yrke,
- studiebesök på arbetsplatser,
- besök på gymnasieskolor/högskolor, inkl följa/besöka ett
program på Alströmer,
- visa på samband mellan ämnen och yrken.
Exempel på vägledningsaktiviteter kan vara:
- vägledningssamtal med elever och vårdnadshavare,
- gruppvägledning.
Ämnesintegrering SYV i alla ämnen

vid

Mentor arbetslag,
undervisande lärare,
SYV

snäv

SYV

vid

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV
Mentor, undervisande
lärande, SYV.

Garanteras

Garanteras

Garanteras
Minst en studie- och
yrkesorienterande
aktivitet varje läsår

Vid behov

Genomförs
Garanteras

2

Anger om aktiviteten/insatsen kan beaktas inrymmas i den vida eller snäva definitionen av studie- och
yrkesvägledning (se definitioner). Detta i syfte att tydliggöra hela skolans ansvar i vissa delar.
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Årskurs 1-2 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Klassvis information om valen inför kommande läsår;
inriktningsval, individuella val och val av
fördjupningskurser.

snäv

SYV

Garanteras

Klassvis information om behörighetsregler, urval och
meritpoäng för vidare studier.

snäv

SYV

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för alla elever.

snäv

SYV

Erbjuds

Åk 2:
För samtliga klasser erbjuds motiverande insats á ca 30
min. Innehåller t.ex. samtal om skolsituationen nu, blicka
framåt samt diskussioner kring skola och motivation och
om begränsningar och hinder.
Åk 2 högskoleförberande program:
Lektion innehållande t.ex. intressetest, yrken sökvägar
vad gäller utbildningsalternativ och platsannonser. Också
diskussioner i klassen om yrkesroller, tydliga respektive
otydliga yrken och kopplingen med utbildningsväg till
yrkes görs. Beräknad tid för detta är 30-60 minuter per
klass.
Exempel på studie- och yrkesorienterade aktiviteter:
- besök från olika utbildningsanordnare,
- besök från olika branscher/yrken,
- skriva ansökan/CV,
- studiebesök på företag/yrken.
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- delta på föräldramöten,
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- gruppvägledning,
- EHT (elevhälsoteam)
- elevkontakter vid ev. besök/omval/”prova på” utbildning
Ämnesintegrering SYV i alla ämnen

snäv/vid

Mentorer, lärare, SYV

snäv/vid

Mentorer, lärare, SYV

vid

Mentor, arbetslag, SYV,
undervisande lärare.

vid

SYV

vid

Mentor, arbetslag, SYV,
undervisande lärare.

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV.

Erbjuds

Vid behov

Vid behov

Garanteras

Garanteras
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Årskurs 3 Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

Information om vad man bör tänka på när man slutar
gymnasiet med fokus på vidare studier och arbetslivet.

snäv

SYV

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för alla elever.

snäv

SYV

Erbjuds

Informationspass om vägar vidare, vilka alternativ finns
efter gymnasiet? I detta pass ingår även
värderingsövning i grupp samt övning i självinsikt och titt i
backspegeln, vad har gymnasiet tillfört? Hur man kan
använda sin kunskap från gymnasiet diskuteras samt hur
den egna insatsen varit och valkompetens inför
framtiden.
Arbetsförmedlingen kommer och informerar klassvis.
Exempel på studie- och yrkesorienterande aktiviteter:
- besök på Kunskap & Framtidsmässan i Göteborg
- Information från Arbetsförmedlingen
- skriva ansökan/CV
- besök från olika utbildningsanordnare
- besök från olika branscher / yrken
- studiebesök på företag / yrken
- studiebesök på Campus Alingsås, folkhögskolor och
högskolor
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- gruppvägledning,
- EHT (elevhälsoteam).
Ämnesintegrering SYV i alla ämnen samt i
gymnasiearbetet.

snäv

SYV

vid
vid

Mentorer, SYV
Mentor, SYV, arbetslag,
och undervisande
lärare.

snäv

SYV

vid

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov

vid

Mentor, SYV, arbetslag
och undervisande
lärande.
SYV, mentor

Erbjuds
Vid behov

Vid behov

Garanteras

Garanteras
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Gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet
Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig aktivitet

Garanteras

I dialog med eleven upprätta en individuell studieplan och
revidera den vid behov. För elever på individuella (IP)
program och nationella program (NP).

vid

Mentor, SYV.

Garanteras

Öka elevens kännedom om arbetslivets villkor, särskilt
inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt
utbildning, praktik och arbete. Insatsen gäller de elever
det berör.

vid

Praktiksamordnare,
APL-samordnare och
SYV

Garanteras

Information om vad man bör tänka på när man slutar
gymnasiet med fokus på vidare studier, praktik, daglig
verksamhet och övrigt i arbetslivet (sista året).

vid

Mentor,
praktiksamordnare och
SYV.

Erbjuds

Utifrån elevernas förutsättningar erbjuda individuella
vägledningssamtal.

snäv

SYV

Vid behov

Utifrån elevernas förutsättningar skall samma aktiviteter
erbjudas gymnasiesärskolan som övriga program i syfte
att stimulera till kontakter, samverkan och utbyten i
utbildningen.
Exempel på vägledningsaktiviteter:
- delta på föräldramöten,
- information och vägledning till elev och vårdnadshavare,
- elevmöten,
- gruppvägledning (t.ex. värderingsövningar),
- introducera digitala program och övningar exemelvis
intressetest
Ämnesintegrering SYV i alla ämnen samt i
gymnasiesärskolearbetet.
Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån
elevernas behov.

vid

Mentor, arbetslag,
praktiksamordnare,
SYV

vid

Mentor, arbetslag, SYV

vid

Mentor, undervisande
lärare, SYV
Mentor, undervisande
lärande, SYV.

Vid behov

Garanteras
Garanteras

vid
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Campus Alingsås – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i
svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna

Genomförande

Aktivitet

Vid/snäv

Ansvarig
aktivitet

Erbjuds

Individuella vägledningssamtal för vuxna i Alingsås kommun.

snäv

SYV

Garanteras

Medverka vid kartläggningssamtal på SFI, alla spår och både
dag och kväll. Information ges då även om svenskt
utbildningssystem och vid behov bedömning av betyg.

vid

Ansvarig lärare,
SYV.

Garanteras

Upprätta en individuell studieplan. Sker främst vid ansökan.
För SFI-elever sker detta i samband med
kartläggningssamtalet. Revideras vid behov i samverkan
mellan SYV och elev.

snäv

SYV

Garanteras

Deltar vid validering genom att medverka vid kartläggning av
förvärvad kompetens samt fungera stödjande för individen
genom hela processen.

vid

Ansvarig lärare,
SYV

Erbjuds

I undervisningssituation informera och utbilda kring t.ex.
yrken, CV och förfarande vid anställningsintervju. Sker i
första hand gentemot SFI-elever.

vid

Ansvarig lärare,
SYV

Erbjuds

Ge information till individer om möjligheter till vidare
utbildning, praktik och arbete i samverkan med bl.a.
Arbetsförmedlingen. Sker t.ex. genom medverkan på
mässor, öppet hus och informationsmöten, både externa och
interna.

vid

Ansvarig lärare,
SYV.

Erbjuds

Gruppinformation till elever om t.ex. behörigheter inför
fortsatta studier och vägar till arbete.

snäv

Ansvarig lärare,
SYV

Vid behov

Gruppvägledning med nuvarande elever utifrån syftet att
utveckla självkännedom och förmåga till studieplanering.

snäv

SYV

Vid behov

Medverka i projekt där målsättningen är att individer får ökad
kännedom om yrkeslivets förutsättningar, sina egna
kompetenser och valmöjligheter.

vid

Ansvarig lärare,
SYV.

Garanteras

Anpassning av studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas
behov.

vid

Ansvarig
lärande, SYV.
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Ledning och systematiskt kvalitetsarbete
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 bland annat studie- och yrkesvägledning, vilket framgår
nedan under rubriken styrdokument.
Studie- och yrkesvägledningen ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån
övergripande nationella mål inom respektive skolform/sektors inriktning. Studie- och
yrkesvägledaren bör därför vara väl insatt i varje enskild skolenhet/skolforms särskilda
utvecklingsområden. Rektor och huvudman har ett ansvar för att det finns system och
rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen för respektive
skolenhet/skolform.

Styrdokument
Skollagen 2010:800; Studie- och yrkesvägledning
Tillgång
29 § 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.
Behörighet
30 § 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.
Läroplan för gymnasieskolan (GY2011)
GY2011, kap 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universitetet 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 studieoch yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitetet 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:
 Utveckla 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 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 nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv, och bidra till att presumtiva elever får information om
skolans utbildningar

GYS2011; 2.4 Rektorns ansvar är att:
 undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att
elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
 skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och
reviderar den vid behov,
 lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs
för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
 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,
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Läroplan för gymnasiesärkolan (GYS2013)
GYS2013 kap 2.4; Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Skolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, särskild utbildning
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskolan, folkhögskolor, arbetslivet och 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. Arbetsförmedlingar, näringsliv
samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga
roller i informationen till skolan och eleverna.

Mål
Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar:






Utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering,
Självständigt eller med stöd 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 viss kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt
om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete, 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 yrkesområde,
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,
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utveckla kontakter med folkhögskolor och 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.

GYS2013; kap 2.6 Rektorns ansvar är att:









Undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att
elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och
reviderar den vid behov,
lärare och annan personal får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
samverkan med särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare,
folkhögskolor, yrkeshögskolan och arbeslivet 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 erbjudande och inför val av framtida
yrkesområde och fortsatta studier,
skolan ger varje elev stöd vi det arbetsplatsförlagda lärandet,
skolan ger varje elev stöd inför övergången till arbetslivet.
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Läroplan för vuxenutbildningen 2012:101
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Vuxenutbildningen ska samverka med verksamheter som hör till arbetslivet,
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt.
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid
mening stor betydelse för eleven.
Mål
Vuxenutbildningens mål är att varje elev




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 få,
har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och
andra länder.

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, vidare utbildning och
yrkesverksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig
på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund,
bidra till att presumtiva elever får information om olika utbildningsmöjligheter.

2.4 Rektorns ansvar är att:
 verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell
studieplan för eleven och reviderar den vid behov,
 lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter,
 samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så
att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för
yrkesverksamhet och vidare utbildning,
 studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och
vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av
framtida utbildning och yrke.
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Handlingsplan
Arbetsmarknadsenheten
(AME - Handlingar vid
sammanträdet)
6
2019.175 KUN

Sida 55 av 80

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

§ 15 2019.175 KUN

Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida56
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

§ 9 2019.175 KUN

Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida57
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Justering av budget
7
2019.087 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

§ 16 2019.087 KUN

Justering av budget
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.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari om flerårsstrategi för 2019-2021
inklusive fördelning av kommunbidrag mellan nämndens olika verksamheter och
kontogrupper. Denna fördelning behöver enligt förvaltningen justeras i mindre omfattning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
I nämndens beslutade budgetramar hade intäkter för interkommunal ersättning budgeterats
på 13 mkr. Detta speglar inte det prognostiserade elevtal för läsåret 2019/2020 på
Alströmergymnasiet. Justeringen berör därmed en intern omfördelning av medel inom
Alströmergymnasiet där intäkter för inresande elever har höjts med 2 mkr, det vill säga till 15
mkr.
Intäktshöjningen medför att ram kan flyttas till gymnasiets verksamheter och fördelas på
personalkostnader och inventarier inför höstterminens förväntade volym- och
kostnadsökning.

Beslutad budget, KUN §
23

Förslag till korrigerad budget
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida59
1 av
av280

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningens justerade förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida60
2 av
av280

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

§ 10 2019.087 KUN

Justering av budget
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.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari om flerårsstrategi för 2019-2021
inklusive fördelning av kommunbidrag mellan nämndens olika verksamheter och
kontogrupper. Denna fördelning behöver enligt förvaltningen justeras i mindre omfattning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
I nämndens beslutade budgetramar hade intäkter för interkommunal ersättning budgeterats
på 13 mkr. Detta speglar inte det prognostiserade elevtal för läsåret 2019/2020 på
Alströmergymnasiet. Justeringen berör därmed en intern omfördelning av medel inom
Alströmergymnasiet där intäkter för inresande elever har höjts med 2 mkr, det vill säga till 15
mkr.
Intäktshöjningen medför att ram kan flyttas till gymnasiets verksamheter och fördelas på
personalkostnader och inventarier inför höstterminens förväntade volym- och
kostnadsökning.

Beslutad budget, KUN § 23

Förslag till korrigerad budget

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida61
1 av
av280

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningens justerade förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida62
2 av
av280

Utdragsbestyrkande

Caféverksamhet i Nolhaga
Parkbad (handlingar
kommer senare)
8
2019.177 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-03-13

§ 17 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida64
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

§ 11 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida65
1 av
av180

Utdragsbestyrkande

Utredning Ishall
9
2019.176 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

§ 13 2019.176 KUN

Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (KF 201812-12 § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
Frågan om en ny ishall har tidigare behandlats av dels kultur- och fritidsnämnden och dels
kommunstyrelsen. Kultur-och fritidsförvaltningen presenterade vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 § 11 en samlad översyn av projektet ”Is
och gräs”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med denna översyn att förslå
kommunstyrelsen att ge Fabs AB i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag,
samt en tidsplan för genomförandet av om- och nybyggnad av två ishallar i Nolhaga enligt
kultur- och fritidsnämndens utredning.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2016, § 40, kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Fabs AB för att ge dem i uppdrag att ta fram
en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en presentation av en möjlig tidsplan för
genomförandet av två ishallar i Nolhaga enligt kultur- och fritidsnämndens utredning.
Därefter har kommunstyrelsen (KS 2017-03-06 § 46) behandlat ärendet om ny ishall. I detta
ärende framkom att det i första skedet är en fråga för kommunstyrelsen och inte kultur- och
fritidsnämnden då ishallen fanns som en investering i Tillväxtprogram 2017-2026.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningskontoret i uppdrag att beställa
detaljplanelagd mark av samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att upphandla hyreskontrakt
av en ishall. Efter detta har, vilket beskrivs ovan, kultur- och utbildningsnämnden och
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en
isyta.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat processen för att ta fram en plan. Vid detta möte gjordes bedömningen att den
nuvarande ishallens lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en
ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser därför att andra geografiska områden bör utredas
som lämplig lokalisering av nya ishallar. Tidigare har Tomteredsområdet utretts men är inte
tillgängligt ur ett geografiskt (utanför tätorten) och trafikmässigt perspektiv. Mot bakgrund av
detta söker förvaltningen ett mer centralt och tillgängligt läge vilket även är viktigt ur ett
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida67
1 av
av380

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

besöksnäringsperspektiv. Tillväxtavdelningen har med stöd av exploateringsavdelningen
föreslagit att bland annat de geografiska områdena Savannen, Lyckanområdet och Bolltorps
industriområde utreds för det nya ishallsområdet men även att andra områden kan komma i
fråga efter samhällsbyggnadsförvaltningen genomlyst möjligheter.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut har
förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
tagit fram en plan för fortsatt hantering av ärendet. Följande punkter behöver därför
fastställas.
1. Definiera behovet
I tidigare utredningar har det diskuterats etablering av två isytor. Svenska Ishockey förbundet
har tagit fram skriften ”Bygga ishall” och utgör ett faktaunderlag för de intressenter som ska
bygga nya ishallar som leder till att hallarna passar till den verksamhet som planeras. I de
nya ishallarna ska också andra verksamheter så som konståkning bedrivas. Svenska
Ishockey förbundet anger att det finns tre olika typer av hallar: evenemangsarena, publikhall
och träningshall. Därför bör syftet och behovet med hallarna tydligt framgå som ett första
steg.
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Ärendet kräver en ekonomisk beredning och ett framtagandet av detaljplan för möjlig
placering. Därför är det av vikt att en projektledare tillsätts som håller i dessa processer.
Ishallsprojektet innebär att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda alternativa
och lämpliga platser för ny placering av två ishallar.
3. Samhällsstrategisk grupp
Den centrala samhällsstrategiska gruppen bör involveras i dessa frågor i syfte att påskynda
ärendets gång och säkerställa processen.
4. Tidsplan
Ovan angivna punkter ska mynna ut i en tidsplan där behov, ekonomiska aspekter samt
lämplig mark för upplåtande av två isytor tydligt definieras.
Utifrån detta fyrapunktsprogram anser kultur- och utbildningsförvaltningen att
kommunstyrelsen behöver vidta de åtgärder som krävs för att processen ska kunna fortsätta.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder
fyrapunktsprogrammet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande i
ärendet.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-03-13

§ 12 2019.172 KUN

Avtal med Gräfsnäs slottspark ideell förening
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvaret för den fritids- och
kulturverksamhet som bedrivs i parken. Under 2018 bedrev Gräfsnäs slottspark ideell
förening, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90)
verksamhet i parken som inte rörde frågor om markskötsel. Sådan verksamhet var
exempelvis öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara
för värdskapet på plats. Denna överenskommelse behöver nu förnyas inför år 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningen har haft möte med föreningen vilket har mynnat ut i ett förslag till
överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och Gräfsnäs slottspark ideell
förening.
Förvaltningen föreslår bland annat i överenskommelsen att föreningen fortsätter att få i
uppdrag att ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrningar
samt att en utställning uppförs i parken under 2019. I samarbete med kultur- och
utbildningsförvaltningens lokalbokning ska föreningen organisera arbetet med bokningar i
parken.
För detta tilldelas föreningen 280 000 kronor i föreningsbidrag. Av dessa bidrag ska 30 000
kronor gå till upprättande av utställningen i parken. Enligt överenskommelsen ska föreningen
bland annat också ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen regi eller i samarbete
med kultur- och utbildningsförvaltningen. Därutöver ska föreningen ansvara för att minst två
familjearrangemang genomförs i parken med särskilt ansvar den 6 juni vid Sveriges
nationaldag.
Överenskommelsen daterad den 5 mars biläggs in sin helhet till tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Gräfsnäs slottspark ideell förening
280 000 kr i föreningsbidrag för 2019. Av dessa medel ska 30 000 kronor gå till upprättandet
av en utställning i parken under 2019.
Utbetalning av medel kan ske under förutsättning att föregående projekt har slutredovisats.
Expedieras till
Gräfsnäs slottspark ideell förening
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Utdragsbestyrkande

2019-03-05

Överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och
Gräfsnäs slottspark ideell förening år 2019
Avsikten med denna överenskommelse är att genom föreningssamverkan stödja
allmännyttig verksamhet i Gräfsnäs slottspark i föreningsform. Detta innebär följande
för Gräfsnäs slottspark ideell förening:






Att i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen arbeta med
destinationsutveckling samt arrangemang.
Tillgodose tillgänglighet för såväl kommuninvånarna som turister.
Att öka besöksantalet.
Att utveckla parken till ett attraktivt besöksmål genom riktade arrangemang,
guidning samt ett professionellt värdskap.
Att delta i regelbundna möten med kultur- och utbildningsförvaltningen och
externa aktörer i syfte att säkerställa att parken och dess aktiviteter sker utifrån
beslut.

Gräfsnäs slottspark ideell förening erhåller 280 tkr i föreningsbidrag för 2019.
Bidraget innebär att föreningen ska:








Ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrning.
Öppethålla slottsruinen minst 100 dagar med fokus på turistsäsongen 2019.
Ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen regi eller i samarbete
med kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ansvara för att minst två familjearrangemang genomförs i parken med särskilt
ansvar den 6 juni vid Sveriges nationaldag.
Upprätta en utställning i parken i samverkan med kultur- och
utbildningsförvaltningen där föreningen är huvudman.
Efterfölja den överenskomna marknadsföringsplanen.
I samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningens lokalbokning organisera
arbetet med bokningar. Föreningen har tillgång till bokningsprogrammet så de
kan se samtliga bokningar.

Föreningsbidraget disponeras enligt nedan:



Utställning i parken 30 tkr
Övrig verksamhet 250 tkr

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se
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Redovisningsåtaganden







Verksamhets- och ekonomisk redovisning av föreningsbidraget ska vara
förvaltningen tillhanda i direkt anslutning efter föreningens årsmöte i mars.
Den ekonomiska redovisningen ska påvisa vilka inkomster och utgifter man har
i samband med överenskommelsens åtaganden, genomförda aktiviteter,
guidningar, öppethållande samt besöksstatistik.
Ange vilken egeninsats föreningen bistått med.
Redogöra för hur värdskapet på plats har bedrivits i parken och vid
arrangemang.
Inkomma med en separat ekonomisk redovisning gällande utställningen i
parken.

Redovisningen av aktiviteter inkomster och kostnader med verifikationer utställda på
Gräfsnäs slottspark ideell förening ska bifogas i samband med den ekonomiska
redovisningen.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
erhåller ett vardera.

För Alingsås kommun

För Gräfsnäs ideella slottsparksförening

Alingsås ……./…….-2019

Alingsås ……./…….. -2019

................................................

..............................................

Anneli Schwartz

Holger Andersson

Förvaltningschef

Ordförande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-14
Svea Handläggare

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.003 KUN

Fyllnadsval till kultur- och utbildningsnämndens
arbetstuskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare utsett två arbetsutskott beståendes av fem
ledamöter och fem ersättare till vardera utskottet för perioden den 1 januari 2019 – den 31
december 2022.
Nämnden utsåg den 9 januari § 5 Anders Svan (KD) till ersättare i arbetsutskottet för
utbildning, integration och arbetsmarkand. Anders Svan har avsagt sig sitt uppdrag i kulturoch utbildningsnämnden och en ny ersättare behöver därför utses för arbetsutskottet för
utbildning, integration och arbetsmarkand.

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
(NN) utses till ersättare i arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarkand till och
med 31 december 2022.

Beslutet ska skickas till
KLK, löneavdelningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-14
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:







Informationsbrev, inbjudan till föreningar att närvara som resurs eller med
programaktivitet under Potatisfestivalen 2019, 2019.170 KUN
Skrivelse från Sveriges Tivoliägarförening, 2019.155 KUN
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Anders Svan (KD), Sven-Erik Dahlgren (KD), KF 2019-0227 § 23, 2019.191 h001
Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden - Anders Svan (KD), KF 2019-02-27 § 23, 2019.191 h002

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

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-14
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 - Campus, vuxenutbildning dnr 2019.025 KUN – 002
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 004
Anmälan av delegationsbeslut - Förvaltningschef dnr 2019.011 KUN – 004, 2019.068 KUN
021-022
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN - 002
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
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